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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Årligen ökar antalet personer med demenssjukdom globalt. Hos personer med 

demenssjukdom förekommer bland annat symtom som kognitiv svikt, nedsatt 

minnesfunktion samt svårigheter med mobilitet. Inom demensvården är det av vikt att 

tillämpa personcentrerad vård för att främja autonomin hos denna riskgrupp. Problem: Det 

förekommer att vårdpersonalen upplever svårigheter att balansera patienters autonomi och 

fysiska säkerhet på grund av olika faktorer. Det gör att många patienter med demenssjukdom 

får stanna inne och har begränsat med utomhusvistelse. Syfte: Att beskriva utemiljöns 

inverkan för patienter med demenssjukdom. Metod: Allmän litteraturöversikt med 

deskriptiv design. Tio artiklar med kvalitativa och kvantitativa ansatser. Resultat: Utemiljön 

främjade hälsan för patienter med demenssjukdom på en fysisk, emotionell och social nivå, 

genom att kvarvarande förmågor behölls, autonomin stärktes samt ökad social interaktion. 

Slutsatser: Genom vistelse i utemiljön främjades hälsan för patienterna med 

demenssjukdom då bland annat negativa känslor omvändes till positiva och tecken på ökat 

välbefinnande uppmärksammades. 

Nyckelord: Autonomi, livskvalitet, patientsäkerhet, personcentrerad vård, personer med 

demenssjukdom, vårdpersonal 

  



ABSTRACT 

Background: Annually the number of people with dementia increases globally. People with 

dementia often experience symptoms such as cognitive impairment, impaired memory and 

difficulties with mobility. In dementia care, it is important to apply a person-centred care to 

promote autonomy within this risk group. Problem: Healthcare professionals at times 

experience difficulties in balancing patients’ autonomy and physical security due to different 

factors. This results in patients with dementia staying inside and having limited time 

outdoors. Aim: To describe the impact of the outdoor environment on patients with 

dementia. Method: General literature overview with descriptive design. Ten articles with 

qualitative and quantitative approaches. Result: The outdoor environment promoted the 

health of patients with dementia on a physical, emotional and social level, by retaining 

remaining abilities, strengthening of autonomy and increased social interaction. 

Conclusions: Through spending time in an outdoor environment, the health of patients 

with dementia was promoted, among other things, negative emotions were reversed to 

positive and signs of increased well-being were seen. 

Keywords: Autonomy, nursing staff, patient safety, people with dementia, person-centred 

care, quality of life 
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1 INLEDNING 

I Sverige har antalet personer med demenssjukdom ökat och beräknas öka ytterligare då 

populationen blir allt äldre och lever längre. Demens är en kronisk sjukdom som medför 

successiv försämring av kognitiva förmågor och minnesfunktion. Det medför även 

personlighetsförändring och svårigheter att genomföra vardagliga sysslor. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen på sjuksköterskeutbildningen har vi uppmärksammat ett 

behov hos patienterna att få vistas ute. Det kan ibland vara svårt att möta detta behov på 

grund av sjukdomssymtom som exempelvis bristande orienteringsförmåga och icke anpassad 

utemiljö. Som vi upplever det, kan känslan av att vara instängd orsaka frustration och oro 

hos patienter. Vi frågar oss då om vårdpersonalen har förståelse för vilken betydelse 

utemiljön har för patienter med demenssjukdom? Förhoppningen är att ökad kunskap 

gällande utemiljöns betydelse hos vårdpersonal kan bidra till att möta patienters behov av 

frisk luft och miljöombyte. Detta för att underlätta sjuksköterskors arbete med patienter med 

demenssjukdom. 

Idén till examensarbetet kommer utifrån en lista med förslag på intresseområden. 

Intresseområdet handlar om utemiljöns betydelse för människor med demenssjukdom och är 

framlagt av Christine Gustafsson, samordnare för forskning och utveckling inom Mälardalens 

kompetenscentrum för hälsa och välfärd. Utifrån detta väljer vi att fokusera på utemiljöns 

inverkan för patienter med demenssjukdom. Detta kan förhoppningsvis leda till ökad 

kunskap och förståelse hos vårdpersonal och anhöriga för att gynna patienters vårdprocess. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med definitioner av förekommande begrepp i examensarbetet, följt av 

beskrivning av demenssjukdom och sjuksköterskors ansvar. Vidare beskrivs tidigare 

forskning, avsnitt om vårdteoretiskt perspektiv där delar av Katie Erikssons teori 

framkommer och slutligen presenteras problemformulering. 

2.1 Definitioner 

Utemiljö, definieras som olika nivåer av stimulering och grad av interaktion, från passiv 

stimulering genom att uppleva naturens intryck som möjliggörs genom att kliva ut eller sitta i 



2 

 

trädgårdar och till exempel känna solstrålar, vinden och höra fågelkvitter. Till mer aktiv 

stimulering genom kontakt med naturen som till exempel promenader, trädgårdsarbete eller 

att resa någonstans (Chalfont, 2008; Gibson, Chalfont, Clarke, Torrington och Sixsmith, 

2008). 

Autonomi, definieras enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016b) som ett etiskt begrepp 

som bland annat innebär självbestämmande, frihet och att omsätta egna önskningar i 

handlande. 

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

som strävar efter att synliggöra hela människan och prioriterar tillgodoseende av andliga, 

existentiella, social och psykiska behov i samma utsträckning som fysiska behov. 

Hälso- och sjukvårdspersonal, omfattar i stort sett alla som i sitt yrke utför hälso- och 

sjukvård och som medverkar i vård av patienter (Socialstyrelsen, 2007). Hälso- och 

sjukvårdspersonal benämns i detta examensarbete som vårdpersonal. 

2.2 Demens 

Demenssjukdom är ett syndrom som orsakas av sjukdom i hjärnan, vanligtvis av kronisk eller 

progressiv natur. Demenssjukdom leder till störningar av flera funktioner i hjärnan, bland 

annat minne, tänkande, orienteringsförmåga, uppfattning, beräkning, inlärningsförmåga, 

kommunikation och tolkning. Dessa störningar av kognitiva funktioner följs vanligtvis av 

försämring av känslomässig kontroll, socialt beteende och motivation. Den vanligast 

förekommande formen av demenssjukdom är Alzheimers som bidrar med 60 till 70 procent 

av insjuknande. Andra förekommande demenssjukdomar är vaskulär demens, Lewy body 

demens och frontallobsdemens. Demenssjukdom påverkar människor på olika sätt beroende 

på faktorer som till exempel var i hjärnan sjukdomen sitter. Det finns tre faser inom 

demensförloppet, mild demenssjukdom (första eller andra året), måttlig demenssjukdom 

(andra till fjärde eller femte året) och svår demenssjukdom (femte året och därefter). Vid 

mild demenssjukdom blir personer glömsk, kan ha kommunikationssvårigheter, försämrad 

orienteringsförmåga, svårigheter att ta beslut, svårigheter att utföra mer komplexa 

hushållsuppgifter och förändringar i humör samt beteende. Vid måttlig demenssjukdom blir 

personer väldigt glömsk, har ökade svårigheter med orientering, tal och uppfattning. 

Personer med måttlig demenssjukdom behöver oftast hjälp med personlig vård. Vid svår 

demenssjukdom ökar omvårdnadsbehovet ytterligare då svårigheter uppstår med ätande, 

inkontinens samt mobilitet. De är oftast omedvetna om tid och plats, och har svårigheter att 

förstå vad som händer omkring dem. Beteendeförändringar trappas oftast upp och kan leda 
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till aggressivitet. Dessa faser är approximativa och ska endast ses som ett stöd eftersom hur 

snabbt sjukdomen utvecklas är individuellt. Detta beror på att personer med demenssjukdom 

ibland försämras snabbt och ibland långsammare. Det bör uppmärksammas att inte alla 

personer med demenssjukdom kommer uppvisa alla sjukdomssymtom (World Health 

Organization [WHO], 2012). Antalet personer med demenssjukdom kommer att öka då 

populationen blir äldre, samt allteftersom diagnosticeringen av sjukdomen förbättras i 

världen. Därmed är kunskap om demenssjukdom viktig för samhället (Department of Health, 

2010). Idag lever 47 miljoner personer med demenssjukdom globalt och antalet beräknas öka 

till 131 miljoner till år 2050 (Alzheimer´s Disease International, 2016). I Sverige är antalet 

personer med demenssjukdom cirka 160 000 och antalet beräknas fördubblas till år 2050 

(Socialstyrelsen, 2017).  

Demenssjukdom är en av de största anledningar till funktionsnedsättning och beroende 

bland äldre människor runt om i världen. Det är överväldigande för personer som insjuknar, 

men även för deras vårdpersonal och anhöriga. Det finns ofta brist på medvetenhet och 

förståelse gällande demenssjukdom, som resulterar i stigmatisering och hinder för 

diagnosticering och vård. Påverkan av demenssjukdom hos vårdpersonal, anhöriga och 

samhället kan vara fysiska, psykosociala, sociala samt ekonomiska. Personer med 

demenssjukdom förnekas ofta grundläggande rättigheter samt frihet som är tillgängliga till 

andra personer. En lämplig och stödjande lagstiftning som baseras på internationellt 

accepterade mänskliga rättigheter är nödvändigt för att erbjuda den högsta kvaliteten i 

vården till personer med demenssjukdom (World Health Organization [WHO], 2017).  

2.2.1 Behandling och utredning av demenssjukdom 

I nuläget finns det inga behandlingar tillgängliga för att bota eller förändra 

sjukdomsutvecklingen, även om många nya terapier undersöks i olika stadier av kliniska 

prövningar. Det finns däremot mycket som kan göras för att stödja och förbättra 

livskvaliteten hos personer med demenssjukdom, deras vårdpersonal samt anhöriga. 

Huvudmålen inom demensvården är att tidigt upptäcka sjukdomen och diagnosticera, 

optimera den fysiska hälsan, kognition, aktivitet och välbefinnande hos patienter. Vidare 

ingår det att upptäcka och behandla beteendemässiga- och psykosociala symtom samt att 

förse vårdgivaren med information och långsiktigt stöd (World Health Organization [WHO], 

2012). 

Rekommendationer från dem nationella riktlinjerna innefattar att personer med misstänkt 

demenssjukdom bör genomgå en basal demensutredning. Den basala demensutredningen är 

en förutsättning för att fastställa diagnosen samt vilken typ av demenssjukdom det handlar 



4 

 

om. Utifrån fastställande av diagnosen samt typen av demenssjukdom, kan 

funktionsnedsättningar identifieras, som i sin tur leder till identifiering av vad som kan göras 

för att minimera funktionsnedsättningarna eller kompensera dem. Om den basala 

demensutredningen inte var tillräcklig för att fastställa diagnosen kan en utvidgad 

demensutredning genomföras. Utredning för demenssjukdom är inte enkelt utan 

diagnostiken grundas på sammanvägning av olika faktorer. Vid utredning av demenssjukdom 

behövs som regel att flera yrkeskategorier medverkar samt vid bedömning av olika insatser i 

vården (Socialstyrelsen 2014). 

En basal demensutredning bör innefatta noggrann anamnesupptagning, intervjuer med 

anhöriga, bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd, kognitiva test (MMT eller så kallat 

Mini-mental test), bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga, datortomografi (DT), 

blodprover för att utesluta förhöjd nivå av kalcium eller homocystein samt störd 

sköldkörtelfunktion. Vid behov av vidare utredning genomförs en utvidgad 

demensutredning, som innefattar strukturell hjärnavbildning med magnetkamera (MR), 

funktionell hjärnavbildning med SPECT, lumbalpunktion samt neuropsykologiska tester. Det 

är av vikt att ha i åtanke att personer kan uppleva tester och utredning som påfrestande 

(Socialstyrelsen 2014). 

Socialstyrelsen (2014) beskriver att vid Alzheimers sjukdom påbörjas behandling med 

demensläkemedel. Vid lindrigare typer av demenssjukdom såsom vaskulär demens och 

frontallobsdemens finns det inget vetenskapligt stöd för behandling med demensläkemedel. 

Läkemedelsbehandling vid Alzheimers kan bidra till att patienter kan bibehålla sin kognitiva 

förmåga och funktionsförmåga under en period. Det finns läkemedelstyper som är godkända 

för behandling av Alzheimers sjukdom: kolinesterashämmare och memantin. Den 

förstnämnda är avsedd för behandling vid mild till måttlig demenssjukdom, medan den 

andra är avsedd för behandling vid måttlig till svår demenssjukdom. Rekommendationer 

gällande behandlingen med demensläkemedel är att uppföljning sker regelbundet, det vill 

säga minst en gång per år. 

2.3 Lagar och styrdokument 

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 2a§ fastställs att vårdpersonal ska främja 

en god relation med patienter samt att genomförandet av vården ska leda till tillgodoseende 

av patienters behov och bygga på respekt för patienters integritet i vården. I 2§, fastslås även 

att målet inom hälso- och sjukvården är en lika vård för alla människor med respekt för allas 

lika värde. Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) kap 6 1a§, säger tydligt att patienter ska 
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vara delaktiga i planering och genomförande i den mån det går. Patientlagen (SFS, 2014:821) 

kap 3 1§, fastställer att vårdpersonal ska tillhandahålla patienter tillräckligt med information 

som innefattar patienters hälsotillstånd, valmöjligheter för undersökningar, vård och 

behandlingar, hjälpmedel som finns, tidpunkt för vård och biverkningar. I kap 3 6§, fastslås 

att informationen ska anpassas utifrån patienters ålder, mognad, erfarenhet och bakgrund. 

Kap 3 7§, säger tydligt att den som lämnar ut informationen ska försäkra sig om att 

mottagaren har uppfattat innehållet korrekt.  

 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) kap 3 2§, säger tydligt att vårdpersonal ska vidta 

åtgärder som krävs för att förebygga att vårdskador uppstår hos patienter. I kap 3 3§ fastslås 

att vårdpersonal ska utreda händelser som medfört vårdskada med syfte att förebygga att 

liknande händelser inträffar. I kap 6 1§, fastställs att vårdpersonal ska utföra sitt arbete med 

grund på evidensbaserad kunskap. I kap 6 4§, fastställs att vårdpersonal har skyldighet att 

bidra till upprätthållande av hög patientsäkerhet. Vårdpersonal ska därmed rapportera risker 

för vårdskador och händelser som antingen har medfört eller som har potential att medföra 

en vårdskada. I kap 1 5§ definieras vårdskada som lidande, fysisk eller psykisk skada eller 

sjukdom som hade kunnat undvikas under vårdtiden. 

 

Socialstyrelsen (2014) rekommenderar att hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänsten bör 

säkerställa ett multiprofessionellt team inom vården och omsorgen för personer med 

demenssjukdom. Syftet med ett multiprofessionellt team är att underlätta bedömningar som 

kräver flera perspektiv, samt att komma fram till insatser som är kontinuerliga. Det syftar 

även till att hitta lösningar som tillgodoser patienters behov av vård och omsorg utifrån ett 

helhelhetsperspektiv. 

 

2.4 Sjuksköterskors ansvar 

Sjuksköterskors främsta arbetsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa samt lindra lidande. Sjuksköterskor ska utifrån dessa arbetsområden visa respekt för 

mänskliga rättigheter, autonomi och värdighet oavsett ålder, sjukdom och kön (International 

Council of Nurses [ICN], 2012). Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor ska 

sjuksköterskor kunna leda, organisera, prioritera samt samordna omvårdnadsarbetet. I 

omvårdnadsarbetet ska sjuksköterskor kunna motivera och leda medarbetare samt ge 

konstruktiv feedback. Vidare ska sjuksköterskor initiera och motivera etiska reflektioner, 

identifiera och möjliggöra kompetensutveckling hos medarbetare samt delegera och fördela 
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arbetsuppgifter på ett patientsäkert sätt. Sjuksköterskor ska även etablera en förtroendefull 

relation med patienter och anhöriga (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor 

kan genom denna relation vara närvarande och bekräfta patienters lidande för att stödja 

patienter att försonas med lidandet och för att förstå sin situation på ett nytt sätt (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016b). Sjuksköterskors ansvarsområde och specialitet är 

omvårdnad. För att ge god vård är det viktigt att sjuksköterskor samarbetar och tar del av 

kunskaper från andra professioner inom vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2009).  

Svensk Sjuksköterskeförening (2016a) beskriver att sjuksköterskor ska göra det möjligt för 

patienter att leva det liv patienten i fråga vill leva, trots sjukdom och ohälsa, som att kunna 

odla intressen och vara delaktig i en meningsfull gemenskap. Sjuksköterskor ska bidra med 

kunskap och anpassa arbetet utifrån patienters förmågor och intresse. Det innebär bland 

annat att sjuksköterskor ska ha god kunskap om patienters värderingar, behov, synsätt och 

vanor. 

Svensk Sjuksköterskeförening (2016b) etiska kod hävdar att när människan behöver vård och 

blir patient, hamnar de i ett beroendeförhållande till vårdpersonal. På så sätt är det 

betydelsefullt att arbeta för att bevara patienters autonomi och integritet, även hos patienter 

som inte har förmåga till autonomi. Sjuksköterskor ska visa respekt för patienters integritet 

genom att ta hänsyn till patienters berättelse, livshistoria och livssammanhang.  

 

2.5 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning om: Personcentrerat förhållningssätt för riskhantering, 

Autonomi samt Sjuksköterskor och personcentrerad vård. 

2.5.1 Personcentrerat förhållningssätt för riskhantering 

Department of Health (2010) beskriver att ett personcentrerat förhållningssätt för 

riskhantering underlättar beslutsfattande för parter som involveras inom demensvård. Detta 

förhållningssätt baseras på kunskap inom flera viktiga områden gällande vårdpersonals 

kunskaper och erfarenheter om patienter som individer, organisationers kunskaper, 

forskningskunskaper samt policys. Ett personcentrerat förhållningssätt för riskhantering har 

fokus på identifiering av riskfyllda situationer utifrån varje individ. Med det menas att inte 

generalisera att risker är samma för alla personer med demenssjukdom eftersom sjukdomen 

påverkar personer på olika sätt. Möjliggörande och hantering av risktagande nämns som en 

viktig del för att främja behållandet av autonomi hos personer med demenssjukdom så länge 
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som möjligt. Detta sker genom identifiering av styrkor och byggs på förmågor som finns kvar, 

vilket ligger till grund för god vård. Möjliggörande av risktagande innebär mer än endast 

fysiska aspekter, som exempelvis fallrisk och att gå vilse. Det är även viktigt att ta hänsyn till 

psykosociala aspekter av risktagande och hur detta påverkar välbefinnandet samt 

självidentiteten om patienter hindras från att utföra något som är viktigt för dem. 

Vårdpersonal behöver därmed jämföra positiva effekter med de negativa effekterna av att 

undvika risker samt diskutera med anhöriga och patienter och lägga sina egna åsikter åt 

sidan. En brittisk studie av Clarke et al. (2009) beskriver att vårdpersonals förmåga av att ta 

risker som ger positiva effekter som exempelvis att ge patienter mer frihet, är starkt 

förknippat till livskvalitet hos personer med demenssjukdom. I en annan brittisk studie av 

Robinson et al. (2007) beskriver att vårdpersonal upplever att ett personcentrerat 

förhållningssätt bör tillämpas vid hantering av risk för personer med demenssjukdom som 

vandrar. Vårdpersonal upplever även att det är viktigt att lära känna patienter och deras 

livsberättelse för att underlätta förståelse och hantering av patienters beteende. Vidare anses 

att beslut gällande riskhantering bör granskas regelbundet och vara möjligt att förändras när 

personer eller situationer förändras. 

2.5.2 Autonomi 

Autonomi kräver förmåga att formulera egna önskningar samt viss grad av 

beslutskompetens. Däremot finns det situationer där patienters förmåga till autonomi är 

nedsatt på grund av olika anledningar som exempelvis demenssjukdom. I dessa fall har 

vårdpersonal ett ansvar att så långt det är möjligt främja patienters autonomi (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016b). Robinson et al. (2007) framkommer det utifrån 

vårdpersonals perspektiv en medvetenhet gällande personer med demenssjukdoms rätt till 

autonomi och självständighet samtidigt som de känner skyldighet att minimera skada hos 

patienter och andra runt omkring. Enligt Clarke et al. (2009) möter vårdpersonal inom 

demensvården dilemman angående att hitta balans mellan patienters autonomi och fysiska 

säkerhet. Det handlar om att väga deras frihet för autonomi mot deras fysiska säkerhet för 

beslutsfattande. Vårdpersonal kan känna rädsla för att uppmuntra autonomi eftersom det 

kan leda till skada eller negativ påverkan hos patienter. De flesta patienter är inte alltid 

medvetna om risker som de kan komma att ta med vardagliga sysslor. Denna rädsla kan även 

leda till svårigheter gällande stimulering samt behållande av autonomi hos patienter med 

demenssjukdom (Department of Health, 2010). I en norsk studie utav Smebye, Kirkevold och 

Engedal (2016) framkommer förekommande etiska dilemman inom demensvården gällande 

när patienters autonomi hamnar i konflikt med anhöriga och vårdpersonals tankar kring 

främjande av välbefinnande samt intresse hos patienter. En brittisk studie av Gibson et al. 
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(2008) beskriver att vårdpersonal i studien även känner press från patienters anhöriga att 

minimera risker och på så sätt begränsas bland annat utomhusvistelsen för patienter. 

Vårdpersonal upplever svårigheter att försöka avväga patienters önskan gentemot patienters 

fysiska säkerhet samt livskvalitet. Smebye et al. (2016) påtalar även att det handlar om värdet 

av patienters autonomi kontra behoven av att förebygga skada och bekymmer. Det kan dock 

vara svårt att skilja mellan handlingar som inte orsakar skada och handlingar som är till 

nytta, då dessa ibland delvis överlappar med varandra. Clarke et al. (2011) beskriver att fokus 

på patienters fysiska säkerhet inom demensvården är viktigt, men om de psykologiska 

behoven får mindre fokus jämfört med säkerheten, påverkas patienters välbefinnande 

negativt. Enligt Smebye et al. (2016) är vårdpersonal och anhöriga ofta medvetna om hur 

sårbara patienter/den närstående med demenssjukdom är. De vill respektera deras autonomi 

men är tvungna att finna en balans mellan patienter/den närståendes autonomi och 

patienter/den närståendes säkerhet. I en annan brittisk studie påvisas brister av 

evidensbaserade modeller när det gäller bedömning av säkerhet vid risktagande för ensamma 

promenader utomhus bland personer med demens (Bantry och Montgomery, 2016). 

Begreppet risk kan tolkas på olika sätt av individer och därmed kan det vara problematisk att 

inte ha tydlig definition och modell för risktagande med syfte att förebygga fysiska skador hos 

patienter (Department of Health, 2010). Därmed kan det vara svårt att bedöma vad som 

anses vara en rimlig nivå av risktagande (Clarke et al., 2009). Enighet gällande beslut om 

risktagande är inte alltid möjligt men det är viktigt att patienter, vårdpersonal och anhöriga 

uppnår delad förståelse av synpunkter från alla som påverkas av besluten (Department of 

Health, 2010). 

2.5.3 Sjuksköterskor och personcentrerad vård 

I Svensk sjuksköterskeförening, (2016b) beskrivs att sjuksköterskor ska tillämpa ett 

personcentrerat förhållningssätt utifrån patienters förutsättningar, vilket innebär ett 

partnerskap mellan sjuksköterskor och patienter angående vård och behandling. Clarke och 

Mantle (2016) beskriver att hänsyn till patienters sociala och psykologiska välbefinnande är 

viktigt att ta för personcentrerad vård. Personcentrerad vård ökar förståelsen för patienters 

behov, vilket är centralt för att kunna främja välbefinnande och känsla av mening med livet 

hos patienter med demenssjukdom. Svensk sjuksköterskeförening (2016a) beskriver att ett 

grundantagande inom personcentrerad vård innebär att vi alla människor kan råka ut för 

sjukdom men att människor inte blir sin sjukdom. Med det menas att människor inte blir 

dementa och inte heller beskrivs på det sättet. 

En brittisk studie utav Smythe, Jenkins, Galant-Miecznikowska, Bentham och Oyebode 

(2017) visar att sjuksköterskor verksamma inom demensvård upplever dirigering och 
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stöttning av vårdpersonal som deras huvudansvar. Sjuksköterskor upplever även avsaknad av 

att ge personcentrerad vård på grund av prioritering av andra arbetsuppgifter som 

exempelvis administrering av läkemedel. En australiensk studie utav Ostaszkiewicz, Lakhan, 

O'Connell och Hawkins (2015) överensstämmer med att sjuksköterskor ibland känner sig 

hindrade från att ge personcentrerad vård och därmed minskar deras möjlighet att 

upprätthålla relation med patienter. Relationen mellan sjuksköterskor och patienter 

underlättar bemötande av patienters individuella behov. Smythe et al. (2017) beskriver att 

bristande relation kan leda till att patienters beteende ses som symtom av demenssjukdomen 

istället för ett sätt för patienter att uttrycka sina känslor och behov. Sjuksköterskor uttrycker 

önskan om mer kunskap gällande demenssjukdom och utveckling av sjukdomen för att öka 

förståelsen gällande deras behov. Ostaszkiewicz et al. (2015) visar även att brist på 

exempelvis säkra utomhusområden försvårar för sjuksköterskor att bemöta patienters behov. 

En tredje brittisk studie visar att sjuksköterskors förståelse för patienter och deras identitet 

är viktigt för personcentrerad vård. Sjuksköterskor beskriver att patienters säkerhet är högt 

prioriterat, vilket leder till att skapande av relationer med patienter ibland kan 

nedprioriteras. Ett sätt att förbättra personcentrerad vård är att skapa relation med 

patienters anhöriga, speciellt om patienten har svårt att uttrycka sig. Sjuksköterskor betonar 

vikten av relationer och kommunikation med patienter och deras anhöriga samt 

medarbetare. De betonar också värdet av patienters livsberättelse berättad av patienter och 

anhöriga för att underlätta personcentrerad vård. Det är även viktigt att ta hänsyn till 

patienters önskemål vid vårdbeslut (Ross, Tod & Clarke, 2015). 

2.6 Vårdteoretiskt perspektiv  

Examensarbetets teoretiska perspektiv är utifrån Katie Erikssons ”Den mångdimensionella 

hälsan” samt ”Vårdprocessen”. Dessa teorier används för att få förståelse kring olika 

dimensioner av hälsa och hur patienter med demenssjukdom kan erfara lidande om de inte 

ses som en hel människa med unika behov.  

Eriksson (1995) beskriver att den mångdimensionella hälsan kan tolkas på olika sätt och att 

begreppet dimension är kopplat till ett djup, innehåll och betydelse. Synen på människan 

som kropp, själ och ande ligger till grund för hälsans mångfacetterade karaktär. Eriksson 

(2014) beskriver att en helhetssyn på människan tar hänsyn till alla aspekter av människan 

utifrån dennes unika särdrag. Vården grundar sig på en tilltro till människans egna 

möjligheter till växt och utveckling. Helhetssyn på människan innebär även en helhetssyn på 

livet, vilket innebär att människan har livsvilja, hopp och önskningar. Människan vill vara 
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med att forma sitt eget liv. Eriksson (1995) beskriver att hälsa är en konstant rörelse mellan 

tre olika dimensioner, görande, varande och vardande. Rörelsen visar sig i form av olika 

problem, behov eller begär. Görandenivån handlar om att ha hälsa utifrån en objektiv syn, 

som att ha en hälsosam livsstil och undvika det som kan riskera hälsan och problemen är 

anknutna till sjukdom. Eriksson (2014) beskriver att problemen utgör något som människan 

inte bemästrar i den aktuella situationen och är någonting som ska lösas då olösta problem 

utgör hinder för att utvecklas som hel människa. Eriksson (1995) beskriver även att 

varandenivån är ett tillstånd där människan strävar efter att uppleva välbefinnande som 

innebär en balans och harmoni i själen. Här finns ett samband mellan yttre och inre, fysiska 

och psykiska faktorer. Det centrala i varandenivån blir behoven. Eriksson (2014) beskriver att 

behoven utgörs centralt av människans behov av kontakt med andra, delaktighet och känsla 

av tillhörighet. Enligt Eriksson (1995) är gemenskap med andra människor essentiellt för 

hälsan eftersom människor behöver varandra och finns till för att ta hand om varandra. 

Eriksson tar upp att patienter främst önskar en human hållning inom vården, som hänsyn, 

medmänsklighet och bekräftelse. Betydelsen av fungerande mänskliga relationer framstår 

därmed som centralt för upplevelse av god hälsa. Eriksson beskriver vidare att i 

vardandetsnivå är livsfrågor det centrala. Människan strävar efter att försonas med olika 

omständigheter som exempelvis sjukdom och lidande samt uppleva känsla av helhet på en 

djupare nivå. Eriksson (2014) beskriver att begären är människans innersta längtan och 

önskningar. Eriksson (1995) skriver att dessa tre dimensioner kompletterar varandra och är 

beroende av människans medvetenhet av deras integration i sin hälsopotential. Eriksson tar 

även upp att lidande är en del av hälsa då lidande är en naturlig del av människans liv. 

Outhärdligt lidande hindrar människan från att växa men om lidandet upplevs som 

uthärdligt kan människan samtidigt ha hälsa. Lidande upplevs på tre nivåer, att ha lidande, 

att vara i lidande och att varda i lidande. Första nivån innebär att vara främmande för sig 

själv, sina begär samt möjligheter. Andra nivån innebär sökande efter någonting helgjutet 

och försöker lindra lidandet på kort sikt genom tillfredställelse av behov. Förr eller senare 

driver oron människan vidare. Tredje nivån innebär en kamp mellan hopp och hopplöshet, 

mellan liv och död. Om livet står som vinnare leder det till högre grad av integration och kan 

finna en mening i lidandet. I människans livsprocess finns både lidande och hälsa vilka är 

integrerade i varandra och som är ständigt är närvarande. Människan upplever beroende på 

omständigheten olika grader av lidande och/eller hälsa. Graden av lidande och hälsa 

väsentligt för upplevelse av livskraft vilket påverkar de nuvarande hälsomotiven. 

Hälsomotiven sätter igång och utgör skälet till något och kan endast förstås utifrån ett 

sammanhang för att bli meningsfullt. Hälsomotiven är grundade på människans personliga 

skäl för hälsa som görande, varande och vardande utifrån det aktuella sammanhanget, som 

exempelvis funktionsmotiv, välbefinnandemotiv, relationsmotiv och frihetsmotiv. 
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Hälsomotiven kan inte påverkas genom tvång eftersom det förutsätts att hälsan kommer 

ifrån en inre vilja att ha hälsa och finna mening. 

Eriksson (2014) beskriver att en vårdrelation mellan patienter och vårdpersonal ligger till 

grund för vårdandet samt vårdprocessen. I relationen mellan människor skapas utrymme för 

utveckling. I relationen mellan patienter och vårdpersonal bör det finnas utrymme för 

patienter att uttrycka sina aktuella begär, behov och problem. Relationen skall byggas på 

ömsesidighet, det vill säga att vårdpersonal inte får forcera en relation. Karaktäristiskt för 

vårdrelationen är att det strävar till att stödja patienters hälsoprocesser. Genom en djup och 

trygg relation kan optimal kunskap om patienter erhållas, vilket gör att vårdprocessen blir 

vårdande.  

2.7 Problemformulering 

Varje år ökar antalet personer med demenssjukdom. I och med sjukdomens utveckling och 

att flera som insjuknar, ökar kravet på sjuksköterskors kunskaper då alla allmän-

sjuksköterskor kommer att vårda patienter med demenssjukdom oavsett arbetsplats. 

Sjuksköterskor ansvarar för omvårdnaden av patienter och att ge god vård utifrån varje 

individ. Tidigare studier visar att det är viktigt att möjliggöra risktagande inom demensvård 

som ger positiva effekter då det ger patienter frihet och är starkt förknippat till patienters 

ökade livskvalitet. I många fall upplever vårdpersonal dock svårigheter att balansera 

patientsäkerheten och patienters autonomi eftersom det ibland saknas tydliga ramar och 

riktlinjer för bedömning av risker. Dessutom visar studier att sjuksköterskor upplever brist 

på tid för att bygga relation med patienter och anhöriga på grund av prioritering av andra 

arbetsuppgifter som kan leda till svårigheter att utföra personcentrerad vård. Sjuksköterskor 

uttrycker önskan av att få ökad kunskap inom demensvård för att kunna ge god vård. Katie 

Eriksson teori om hälsa innebär en syn på människan som kropp, själ och ande. Hälsa är en 

ständig rörelse mellan tre dimensioner, görande, varande och vardande, och visar sig i form 

av problem, behov samt begär. För att kunna stödja patienters hälsopotential krävs det 

förståelse för människan som en helhet, annars kan risk finnas för lidande hos människan. 

Brist på kunskap gällande riskhantering gör att vårdpersonal kan känna osäkerhet över bland 

annat utomhusvistelse, vilket gör att många personer med demenssjukdom får stanna 

inomhus och har begränsat med utomhusvistelse. Detta gör att patienters autonomi hamnar i 

skymundan. Förhoppningsvis kan vårdpersonal genom ökad kunskap om utemiljöns 

inverkan för patienter med demenssjukdom arbeta för att förbättra främjande av deras 

autonomi. 
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva utemiljöns inverkan för patienter med demenssjukdom. 

4 METOD 

Detta examensarbete är en litteraturöversikt enligt Friberg (2012) vilket innebär att skapa 

översikt över tidigare forskning inom ett visst område eller ett problem relaterat till 

omvårdnad. En litteraturöversikt kan inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Denna litteraturöversikt hade ambitionen att skapa en beskrivande sammanställning av 

utemiljöns inverkan för patienter med demenssjukdom. 

4.1 Urval och datainsamling 

Utifrån det valda ämnesområdet genomfördes en sökning efter vårdvetenskapliga artiklar via 

databaserna Cinahl Plus och PubMed. Sökord valdes utifrån intresseområdet utemiljö. Dessa 

prövades sedan i MeSH för att kontrollera om ämnesordet existerade eller synonymer till 

dessa, men sökningen gav inga träffar. Däremot efter sökning i Cinahl Plus med verktyget 

Cinahl Headings hittades ämnesordet ”Natural Environment” (se bilaga 1). Resterande 

ämnesord identifierades genom artiklarnas huvudämne. De primära ämnesorden var: 

Alzheimers, Dementia, Green space, Horticulture therapy, Natural enviroment och Outdoor. 

Inklusionskriterier vid sökningen var: att artiklarna var Peer-review, innefattade 

demenssjukdom och patientperspektiv, var på engelska samt publicerade mellan 2007 till 

2017.  

Första steget i litteraturöversikten var att skapa en helhetsbild över området genom att läsa 

artiklarnas sammanfattningar med öppenhet. Det andra steget var att granska vilka artiklar 

som skulle inkluderas i analysen samt kvaliteten på artiklarna utifrån följande 

kvalitetskriterier: tydlig problemformulering, beskrivning av teoretiska utgångspunkter, 

tydligt beskrivna syften, metod, analys av data, resultat, diskussion samt återkoppling till 

praktiskt vårdarbete (Friberg, 2012). Kvalitetskriterierna skiljde sig åt beroende på om 

artikeln var kvalitativ eller kvantitativ. Artiklar som uppfyllde minst tio av 12 respektive 13 

kvalitetskriterier bedömdes vara av hög kvalitet medan artiklar som uppfyllde fem till nio 

kvalitetskriterier bedömes som medel. Det totala antalet artiklar som inkluderades var tio 
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stycken, tre kvalitativa, tre kvantitativa och fyra mix-method. Av dessa bedömdes sex artiklar 

vara av hög kvalitet och fyra artiklar var av medel kvalitet (se bilaga.3).  

4.2 Dataanalys och genomförande 

Efter val av artiklarna som inkluderades till resultatet genomfördes analys enligt Friberg 

(2012) som innefattade tre steg. I första steget lästes de valda artiklarna upprepade gånger 

för en förståelse för innehållet. Ett dokument med artiklarnas syfte, metod samt resultat 

skapades för att ge en tydligare översikt. I andra steget identifierades likheter och skillnader 

mellan artiklarnas syfte, metod samt resultat (Friberg, 2012). Ett dokument skapades i 

analysen av syfte och metod som innefattade samtliga artiklars syfte och metod i form av en 

tabell som var uppdelad i kvalitativa, kvantitativa och mix-method artiklar. Artiklarnas 

resultat i det första dokumentet färgkodades för att upptäcka likheter och skillnader och 

fördes in i en tankekarta för att få en tydligare översikt av resultaten. I sista steget 

genomfördes en beskrivande sammanställning av analysen med hänsyn till att kvalitativa och 

kvantitativa resultat presenterades med teman respektive siffror (Friberg, 2012). Utifrån 

dokumenten framkom tre teman utifrån artiklarnas resultat. 

4.3 Etiska överväganden 

Författarna i examensarbetet har antagit en forskningsetisk hållning med hänsyn till etiska 

riktlinjer och lagar för forskning enligt CODEX (2017). Det är varje forskares ansvar att 

sträva efter ett tillförlitligt förhållningssätt under sin forskning genom att till exempel inte 

plagiera, fabricera eller förvränga data. Det innebär att resultaten redovisas i examensarbetet 

utan att ta bort, lägga till eller ändra något, för att behålla allmänhetens förtroende för 

forskningen (CODEX, 2017a). Friberg (2012) beskriver att när en litteraturöversikt 

genomförs finns risk för ett selektivt urval, vilket innebär att studier väljs som stödjer den 

egna synvinkeln. För att undvika detta användes specifika kvalitetskriterier för att välja 

artiklar. För att öka innehållets vetenskapliga kvalitet och ge det ett högre etiskt värde, är 

utvalda artiklar Peer-review. Segesten (2012) beskriver att Peer-review innebär att artikeln 

genomgått fackgranskning innan publicering i vetenskaplig tidskrift. CODEX (2017b) 

beskriver att en fackgranskning innebär en kritisk granskning utifrån metodologiska, 

argumentativa och källkritiska aspekter och att studien därmed uppfyller vetenskapliga krav. 

Utvalda artiklar som granskats har även ett etisk godkännande. 
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Det är också viktigt att visa öppenhet mot alla aspekter av ett fenomen och inte endast 

fokusera på detaljer. Det bör råda balans mellan att vara öppen och ett kritiskt 

förhållningssätt. Då det mesta vetenskapliga materialet är skrivet på engelska var samtliga 

artiklar engelska (Friberg, 2012). För att undvika egna tolkningar av artiklarna från engelska 

till svenska används lexikon vid behov. I och med att examensarbetet är en beskrivande 

allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012) behövs ny data inte införskaffas, då endast 

publicerad forskning används, vilket innebär att det inte är nödvändigt med etikprövning. 

5 RESULTAT 

Resultatet presenteras i tre avsnitt: Artiklarnas syfte, Artiklarnas metod samt Artiklarnas 

resultat. Artiklarnas resultat presenteras i tre teman: Fysisk inverkan, Emotionell 

inverkan och Social inverkan. 

5.1 Artiklarnas syfte 

Två av de utvalda artiklarnas syften var att beskriva hur patienterna med demenssjukdom 

beskrev kring att vara utomhus (Duggan, Blackman, Martyr & Van Schaik, 2008; Olsson, 

Lampic, Skovdahl, & Engström, 2013). Hernandez (2007) och Edwards, McDonnell och Merl 

(2013) syfte inriktade sig på vilken inverkan terapeutisk trädgård har på livskvalitet för 

patienterna med demenssjukdom. I artikeln av Detweiler, Murphy, Myers och Kim (2008) 

berördes livskvalitet, med fokus på patienternas agitation (kraftig oro) och behov av 

läkemedel efter utomhusvistelse. Hall, Mitchell, Webber, och Johnson (2016) syfte var att 

undersöka om trädgårdsarbete ökade patienternas delaktighet på fysisk och emotionell nivå. 

I en artikel av Boer et al., (2016) var syftet att undersöka om patienterna som bodde på 

”Green care farm” deltog mer i fysisk aktivitet och social interaktion. Gemensamt med de två 

föregående studierna var fokus på delaktighet samt fysisk aktivitet (Hall et al., 2016; Boer et 

al., 2016). Två av de utvalda artiklarnas syfte var att undersöka fördelar med utemiljö för 

patienterna med demenssjukdom (Rappe & Topo, 2007; White et al., 2017). En annan 

studies syfte var också att undersöka fördelar men även hinder med att engagera sig ute för 

patienterna med demenssjukdom samt vilka förändringar som behövs gällande utemiljöns 

tillgänglighet (Mapes et al., 2016) 
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5.2 Artiklarnas metod 

Tre av de utvalda artiklarna hade kvalitativa ansatser och genomförde intervjuer (Duggan et 

al., 2008; Olsson et al., 2013; Hernandez, 2007). Duggan et al., (2008) genomförde 

semistrukturerade intervjuer med patienterna, vårdpersonal samt anhöriga med fokus på 

upplevelser av att vara utomhus. Hernandez (2007) genomförde intervjuer med vårdpersonal 

och anhöriga samt kombinerade dessa med observationer av patienterna där fokus lades på 

det dagliga livet och beteende. Olsson et al., (2013) genomförde intervjuer med patienterna. I 

två utav ovannämnda studier var patienterna hemmaboende (Duggan et al., 2008; Olsson et 

al., 2013). Hernandez, (2007) studie genomfördes istället på vårdenhet. Data analyserades 

med innehållsanalys (Duggan et al., 2008; Olsson et al., 2013; Hernandez, 2007). 

Tre av de utvalda artiklarna hade kvantitativ ansats och genomförde observation av 

patienterna som bodde på vårdhem (Boer et al., 2016; Detweiler et al., 2008; White et al., 

2017). Två av studierna kombinerade observationerna med enkätundersökning med 

vårdpersonal och anhöriga (Detweiler et al., 2008; White et al., 2017). Samtliga artiklar 

använde sig av mätskalor vid analys. Boer et al., (2016) använde sig av ”Ecological 

momentary assessments” i kombination med ”Maastricht Electronic Daily Life Observational 

tool” vid undersökning av fysisk aktivitet samt social interaktion. White et al., (2017) använde 

sig av robust standardavvikelse vid undersökning i förändringar i humör och Detweiler et al. 

(2008) använde sig av ”Cohen-Mansfield Agitation Index” vid undersökning av agitation.  

Fyra av de utvalda artiklarna hade mix-method som ansats (Edwards et al., 2013; Hall et al., 

2016; Mapes et al., 2016; Rappe & Topo, 2007). Två av studierna genomförde observationer 

av patienterna som var på dagvårdsavdelningar med fokus på välbefinnande vilket 

kombinerades med enkätundersökning (Hall et al., 2016; Rappe & Topo, 2007). Rappe & 

Topo, (2007) enkätundersökning besvarades utav vårdpersonal till skillnad mot Hall et al., 

(2016) som besvarades utav anhöriga. I studien av Rappe & Topo (2007) analyserades 

kvantitativa data med beskrivande statistik samt kvalitativa data med kvalitativ 

innehållsanalys med fenomenologisk ansats. Hall et al. (2016) använde explorativ design och 

använde ”Dementia Care Mapping” vid datainsamlingen. Resterande två studierna 

genomförde intervjuer med patienterna och vårdpersonal (Edwards et al., 2013; Mapes et al., 

2016). Edwards et al. (2013) genomförde även intervjuer av anhöriga och kombinerade med 

mätskalor som exempelvis ” Cohen-Mansfield Agitation Index”. Mapes et al., (2016) 

kombinerade intervjuerna med konsultation och online-undersökning. 
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5.3 Artiklarnas resultat 

Artiklarnas resultat har sammanställts i tre teman: Fysisk inverkan, Emotionell 

inverkan och Social inverkan. 

5.3.1 Fysisk inverkan 

Tre utav artiklar beskrev att utemiljö främjade behållande av kvarvarande förmågor hos 

patienterna med demenssjukdom (Hernadez,2007; Olsson et al., 2013; Rappe & Topo, 2007). 

Hernandez, (2007) beskrev att demenssjukdom försvårade patienternas förmåga att lära sig 

nya saker, men att trädgårdsarbete var ett effektivt hjälpmedel. Genom trädgårdsarbete 

kunde patienterna behålla sina kvarvarande förmågor då trädgårdsarbetet höll sinne och 

kropp alerta. Genom att patienterna var i kontakt med blommor, färger och lukter behölls 

dessa minnen istället för att de gick förlorade. I två av studierna framkom det att utemiljön 

stimulerade patienternas sinnen genom att de exempelvis såg gröna välbevarade golfbanor, 

hörde lekande barn på gatorna eller fåglarna sjunga i skogen, kände doften av våren, 

smakade på smultron samt berörde taktila ytor i parken. Detta uppskattades av patienterna 

och gav njutning (Mapes et al., 2016; Olsson et al., 2013). Patienternas balans och 

känselsinne stimulerades genom promenader utomhus. Promenaderna möjliggjorde även att 

patienterna fick använda sina färdigheter samt förmågor stimulerades även genom 

promenader utomhus (Rappe & Topo, 2007). Duggan et al. (2008) beskrev att patienterna 

nämnde några funktionella anledningar till att promenera utomhus och dessa var motion 

samt fördelar med att andas in frisk luft. Studien av Hernandez (2007) visade även på en 

fysisk inverkan hos patienterna då deras sömn samt aptit förbättrades efter promenader 

utomhus. Ett exempel som användes för att illustrera detta var att matvägran försvann 

genom utomhusvistelse då det verkade lugnande och uppmuntrade till att äta något. Boer et 

al., (2017) jämförelse mellan ”Green care farm” och gruppboende visade en signifikant 

skillnad gällande fysisk aktivitet. Patienterna på ”Green care farm” var under observationen 

mer fysisk aktiva (p = 0,013). Detta överensstämmer även med jämförelsen mellan ”Green 

care farm” och vård- och omsorgsboende då ”Green care farm” boende var signifikant mindre 

aktiva i passiva aktiviteter (p < 0,001), dessutom var de oftare involverade i hushållsarbete 

(p = 0,004) samt deltog i fler utomhusaktiviteter (p = 0,003).  

5.3.2 Emotionell inverkan 

I tre av artiklarna framkom det att aktiviteter utomhus bekräftade patienternas identitet 

(Duggan et al., 2008; Olsson et al., 2013; Rappe & Topo, 2007). Genom att vara utomhus och 

utföra aktiviteter ökade patienternas självförtroende och patienterna upplevde känsla av 
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frihet samt självständighet eftersom de kunde välja vart de ville gå. En av patienterna 

uttryckte att så länge möjlighet fanns att vara utomhus behölls identiteten (Olsson et al., 

2013). Ett flertal av patienterna beskrev även att utomhusvistelse associerades med känsla av 

tillhörighet genom att se andra personer som exempelvis hade picknick, promenerade 

hundar samt motionerade. Känslan av att vara omgivna av andra var viktigt för patienterna 

(Mapes et al., 2016; Olsson et al., 2013). Dock upplevde patienterna ibland att omgivningen 

av andra personer var överväldigande på grund av överstimulering (Mapes et al., 2016). 

Patienterna uttryckte huvudsakligen deras välbefinnande efter utomhusvistelse i form av ord 

och icke-verbala uttryck, som inkluderade social interaktion med varandra och ökat 

initiativtagande. Patienternas kommentarer och icke-verbala uttryck som exempelvis att 

patienterna log uttryckte att utomhusvistelsen stöttade känsla av kompetens (Rappe & Topo, 

2007). Patienterna beskrev att begränsning från utemiljön som exempelvis att inte komma ut 

på grund av hinder associerade med sjukdomen upplevdes som förlust av självförtroende, 

värdighet samt känsla av att vara fångad (Duggan et al. 2008; Mapes et al. 2016; Olsson et al. 

2013). I en av studierna framkom det att patienterna hade ett behov av att få komma ut och 

om patienterna hindrades från det resulterade det ibland till nedstämdhet (Duggan et al., 

2008). Möjlighet till utemiljön beskrevs som exempelvis känsla av glädje, undanflykt, lättnad 

samt frihet (Duggan et al., 2008; Hernandez, 2008; Olsson et al., 2013; Mapes et al., 2016). 

Hall et al. (2016) nämnde att möjligheten att vara utomhus och utföra aktiviteter som 

patienterna utövade innan demenssjukdomen uppskattades. Patienternas utförande 

bekräftades dessutom utav vårdpersonalen vilket kunde upplevas som personliga-

prestationer. Enligt Olsson et al. (2013) upplevdes dock i vissa fall känsla av sorg och förlust 

hos patienterna när patienterna upptäckte att en del förmågor hade minskat och att de inte 

längre kunde utföra det dem ville. Mapes et al. (2016) beskrev att patienterna trots denna 

upptäckt, ville fokusera på nuet och på vilka förmågor de hade kvar. Enligt Olsson et al. 

(2013) uttryckte patienterna att tiden som spenderades i utemiljön sågs som en chans att se 

framåt. Detta beskrevs av patienterna som en påminnelse att det fortfarande fanns liv kvar 

att leva, trots upplevelserna av sorg och förlust.  

I två av artiklarna framkom att utemiljön ökade livskvaliteten och minskade agitation hos 

patienterna (Detweiler et al., 2008; Edwards et al., 2013). Den första artikeln visade att 

patienternas CMAI (Cohen-Mansfield Agitation Index) värde samt PRN (Pro re nata) värde 

sjönk. Detta betyder att patienternas agitation minskade samt deras behov av vid 

behovsläkemedel. Gällande vid behovsläkemedel fanns en signifikant korrelation av minskat 

behov av vid behovsläkemedel hos patienterna mellan basåret och observationsåret 

(p < 0,01). Minskat behov av vid behovsläkemedel bland patienterna ökade från 35 procent 

till 56 procent under observationsåret. Artikeln visade även på en lätt ökning i incidenter från 

basåret till observationsåret. De incidenter som ökade var nivå 1 (olämpligt språk) och nivå 4 
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(allvarligaste, orsakar fysisk skada mot sig själv eller andra) medan nivå 2 (olämplig fysisk 

kontakt) och nivå 3 (försök till fysisk skada) istället minskade. Förändringarna hos nivå 1, 2 

och 3 var dock inte statistiskt signifikanta. Däremot visade det sig att det fanns en statistisk 

signifikant ökning gällande nivå 4 incidenter (p < 0,05). Undersökningen visade vidare att 

trädgården minskade patienternas agitation, förbättrades patienternas humör samt ökade 

livskvaliteten hos patienterna (Detweiler et al., 2008). Den andra artikeln visade att 

patienternas livskvalitet ökade med 13 procent (p < 0,0001) och agitationen minskade med 

47 procent (p < 0,0001). Patienternas fysiska och emotionella välbefinnande förändrades 

positivt genom utemiljön (Edwards et al., 2013). Genom att fokus riktades på omgivningen 

utomhus glömde patienterna bort det som orsakade agitationen och/eller stressen. 

Patienterna blev lugnare och hade bättre humör (Hernandez, 2007). Mapes et al. (2016) 

beskriver att den lugnande effekten hos patienterna har med utemiljön att göra. Den hjälper 

patienterna att glömma bort sjukdomssymtomen och för in en ny rytm i livet då hemmiljön 

gav begränsat med stimulering och ökade känslan av agitation. I studien av White et al. 

(2017) påvisades en signifikant förbättring i humör hos patienterna efter utomhusvistelsen (p 

< 0,001). Korrelationen mellan tiden som spenderades ute och positiv påverkan på humöret 

var icke-linjärt. Redan efter 2o minuters tid utomhus observerade förbättringar och vid 80 

till 90 minuter uppnådde patienterna de största fördelarna. Efter 90 minuter började de 

positiva förbättringarna avta. 

5.3.3 Social inverkan 

I sju av artiklarna framkom det att utemiljön hade inverkan på patienternas sociala liv (Boer 

et al.,2016; Duggan et al., 2008; Edwards et al., 2013; Hall et al., 2016; Hernandez, 2007; 

Olsson et al., 2013; Rappe & Topo, 2007). Utemiljön associerades med social interaktion och 

beskrevs av patienterna som en möjlighet att möta andra personer, samtala, titta på lekande 

barn, promenera med andra personer, dricka kaffe eller dela med sig något med andra 

personer. Patienterna beskrev att det var lika viktigt oavsett om den sociala interaktionen 

involverade interaktion med andra eller om det enbart var omgivna och kunde ta del genom 

att titta och höra (Olsson et al., 2013). I en av artiklarna nämndes ett exempel där två 

patienter hade som rutin att varje morgon promenera tillsammans i tystnad och sätta sig på 

samma bänk (Hernandez, 2007). Hall et al., (2016) artikel visade att utemiljön ökade 

samarbetsviljan hos patienterna. Genom hela datasamlingen observerades det att patienterna 

som tog hand om sin kolonilott även brukade vattna blommor och rensa bort ogräs från 

andra patienters kolonilott som inte närvara. Patienterna arbetade tillsammans för att nå ett 

gemensamt mål, exempelvis en patient klippte gräset medan den andra patienten rensade 

bort det klippta gräset, en patient ställde iordning vattenslangen medan den andra patienten 



19 

 

vattnade gräset, och så vidare. I en annan studie framkom det att genom möjlighet att 

komma ut i trädgården föredrog patienterna att äta måltiderna där istället för vid tv-rummet 

och på så sätt var patienterna mer benägna att interagera med varandra (Edwards et al., 

2013). Dessa förbättringar stärks utav en studie av Boer et al. (2016) som genomförde en 

jämförelse mellan ”Green care farm” där 30 patienter var bosatta och ett vård- och 

omsorgsboende där 26 patienter var bosatta. På ”Green care farm” var patienterna mer 

engagerade (p = 0,14) och involverade i sociala interaktioner (p = 0,06). Duggan et al. (2008) 

beskrev att enligt patienterna var sociala interaktioner den primära anledningen till att vistas 

utomhus. 

I fyra av artiklarna framkom det att utemiljön väckte minnen hos patienterna och på så vis 

hade en terapeutisk effekt (Hall et al., 2016; Hernandez, 2007; Mapes et al., 2016; Rappe & 

Topo, 2007). Utemiljön gav patienterna möjlighet till frisk luft och erbjöd förändring i 

omgivningen vilket uppskattades av patienterna (Hernandez, 2007). Patienternas sinnen 

stimulerades av omgivningen genom att se, känna dofter och beröra exempelvis träskulpturer 

vilket väckte minnen från tidigare liv (Mapes et al., 2016; Rappe & Topo, 2007). Patienterna 

samtalade med varandra och vårdpersonal om exempelvis vad de arbetat med, erfarenheter 

från tidigare trädgårdsarbete, fåglar som brukade äta i patienternas trädgård samt nuvarande 

väder. Det främjade även en djup och meningsfull gemenskap mellan patienterna som ofta 

interagerade med varandra på ett ostrukturerat sätt som exempelvis genom att plantera frön, 

vattna växter, plocka upp pinnar, gallrade, gräsklippning samt organisera trädgårdsverktyg 

(Hall et al., 2016). Utemiljön förknippades även ihop med patienternas rutiner, som i sin tur 

främjade reminiscens (hågkomst) och gav patienterna möjlighet att behålla banden med 

något bekant. Patienterna som hade som vana att tidigare komma ut varje dag kände igen sig 

när de fick möjligheten att komma ut igen (Hernandez, 2007). Utomhusvistelsen var en 

kontinuitet av patienternas livslånga vanor som skapade en aktiv stämning på boendet som 

annars vanligtvis var tyst (Rappe & Topo, 2007). I en av artiklarna framkom det under 

konsultation med patienterna att patienterna inte alltid ville se tillbaka på tidigare liv utan 

ville vara i nuet (Mapes et al., 2016). I nästan varje fall var reminiscens dock associerat med 

hög nivå av välbefinnande hos patienterna (Hall et al., 2016). 
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6 DISKUSSION 

Detta avsnitt inleds med metoddiskussion och etikdiskussion följt av resultatdiskussion där 

likheter och skillnader i resultatets syfte, metod och resultat diskuteras. Avsnittet avslutas 

med förslag på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012) valdes då syftet var att beskriva utemiljöns 

inverkan för patienterna med demenssjukdom.  

I urvalet av vårdvetenskapliga artiklar inkluderades endast artiklar vilka var Peer-review och 

publicerade mellan åren 2007 till 2017. Detta förhållningssätt användes för att finna artiklar 

som upprätthöll god kvalitet och för att få tillgång till senaste forskningen inom området. 

Sökningarna mellan dessa år gav få träffar eftersom det inte finns så mycket forskning inom 

det valda området, därmed genomfördes även manuell sökning utifrån artiklarnas 

referenslistor för att inte behöva använda studier äldre än tio år. Artiklarna söktes fram i 

databasen PubMed eller via manuell sökning och kontrollerades i Ulrichweb för att 

säkerställa att artiklarna var Peer-review eftersom denna databas inte innehöll en Peer-

review begränsningsfunktion.  

I examensarbetet användes tre begrepp utav Polit och Beck (2012): Trovärdighet, Giltighet 

och Överförbarhet, för att säkerställa kvalitet i studien. Då författarnas genomförande 

beskrevs tydligt och innehöll bilagor som visade tillvägagångssättet samt urvalsprocessen av 

vårdvetenskapliga artiklar som inte var äldre än 10 år ansågs examensarbetet innefatta 

trovärdighet. Trovärdighet innebär att tillvägagångssättet bör kunna upprepas och medföra 

liknande resultat samt att resultatet är hållbart över tid (Polit & Beck, 2012). Inom några år 

kan det dock ske en utveckling gällande ämnesområdet och på så vis kan möjligheten till fler 

antal träffar ökas, som i sin tur kan bidra med nya resultat i relation till detta examensarbete. 

Examensarbetet reflekterar deltagarnas upplevelser och sammanhang som bygger på artiklar 

som besvarade syftet och kvalitetsgranskades enligt Friberg (2012) vilket medförde att 

giltigheten stärktes. Giltigheten stärktes även då ett flertal artiklar påvisade liknande resultat. 

Polit och Beck (2012) beskriver giltighet som utvärdering av kvalitet, hur sanningsenliga 

analyserade data är. Urval av undersökningspersoner i valda artiklar innehöll till största del 

patienterna med mild till måttlig grad av demenssjukdom men deras preferenser kan bidra 

med kunskap och på så sätt vara relevant för andra kliniska sammanhang som exempelvis 

äldreomsorg. Dock är examensarbetets överförbarhet är begränsat då detta är en 
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kandidatuppsats med begränsad tid och kompetens förutsättningar. Polit och Beck (2012) 

beskriver överförbarhet som möjlighet att överföra resultatet till andra sammanhang.  

Fördelen med metodvalet var att både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes och 

lästes igenom ett flertal gånger för att skapa en översikt över ämnesområdet vilket gav 

författarna en uppfattning om befintlig forskning. Polit och Beck (2012) beskriver fördelar 

med att använda både kvalitativ och kvantitativa artiklar såsom att de exempelvis 

kompletterar varandras resultat, vilket ökar giltigheten i examensarbetet. Författarna 

använde sig av Friberg (2012) vid granskning av kvalitet för att stärka examensarbetets 

trovärdighet, dessa finns presenterade i bilaga 3. Däremot gav inte 

kvalitetsgranskningsmallen några tydliga riktlinjer för hur bedömningen av artiklarna skulle 

tolkas, det vill säga om artiklarna var av hög, medel eller låg kvalitet. Nackdelen med 

metodvalet i relation till examensarbetets syfte var att hitta tillräckligt med artiklar då det 

endast fanns ett begränsat antal artiklar från de senaste tio åren, vilket försvårade urvalet. En 

del av dem utvalda artiklar hade otillräckligt antal deltagare för att kunna generalisera samt 

påvisa ett signifikant värde. Dock kan dessa kunskaper trots allt vara användbara för vidare 

forskning i en större kontext då resultatet från deltagarna i studierna ändå betyder och står 

för något. Kunskapen om ämnesområdet är aktuell för samhället och vården. 

Examensarbetets resultat utgjordes av tio artiklar, tre kvalitativa, tre kvantitativa samt fyra 

mix-method vars syften behandlar utemiljöns inverkan för patienterna med demenssjukdom. 

Artiklarnas ursprung var Australien, Finland, Kanada, Nederländerna, Sverige, 

Storbritannien och USA. Genom att ursprungen var utspridda sågs det av författarna som en 

styrka då det speglar en större kontext än endast svensk. En svaghet med artiklarna var dock 

att artiklarnas syften inriktade sig på olika delar av patienternas hälsa. I och med detta hade 

det varit en fördel att utöka antalet artiklar i resultatet för vigda resultatet men mängden 

artiklar som fanns i databaserna om ämnesområdet samt tidsramen för examensarbetet var 

begränsande. En styrka med artiklarna var att patienterna med demenssjukdom, 

vårdpersonalen samt anhöriga var inkluderade. Detta underlättade förståelsen för 

patienternas helhet. Att enbart inkludera patienterna med demenssjukdom kan ge 

begränsningar såsom att få ett osant påstående. En annan styrka med artiklarna var att dessa 

inriktade sig på patienterna med olika typer av boenden, exempelvis vård- och 

omsorgsboende, gruppboende, dagvård samt hemmaboende, då det speglar patienternas 

perspektiv oavsett typ av boende. 

Beskrivande allmän litteraturöversikt valdes för att göra en kartläggning över ämnesområdet. 

En annan metod hade varit att göra en intervjustudie med anhöriga och personer med 

demenssjukdom, men eftersom vi hade begränsat med tid och att intervjuer med patienter är 

otillåtet valde vi litteraturöversikt. En annan metod hade kunnat varit att genomföra en 
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litteraturstudie med innehållsanalys enligt Evans metod för att ta reda på patienters 

upplevelser. 

6.2 Etikdiskussion 

Examensarbetet utgick från Codex (2017) etiska förhållningssätt som innebär att inte 

förvränga, plagiera eller fabricera data. Författarna i detta examensarbete inkluderade tio 

vårdvetenskapliga artiklar skrivna på engelska. Genom att ha läst artiklarna ett flertal gånger 

med öppenhet, granskat artiklarnas kvalitet tillsammans, samt använt Google translate, 

lexikon och Mesh, så minimerades tolkningsutrymmet i ett försök att inte förvränga, plagiera 

eller fabricera data. För att öka resultatets kvalitet och etiska värde genomgick de utvalda 

artiklarna Peer-review. Med syfte att undvika selektivt urval när studier valdes genomfördes 

en kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012). De utvalda artiklarna i examensarbetet var även 

etisk godkända. Ingen etikprövning krävdes då detta examensarbete var en allmän 

litterturöversikt enligt Friberg (2012). De etiska problemen som uppstod i arbetsprocessen 

var begränsat antal forskningsartiklar inom området samt översättning från engelska till 

svenska gällande vissa begrepp. Ett till etiskt problem som uppstod var svårigheter att finna 

relevanta sökord för ”utemiljö” då det på engelska fanns flera termer som exempelvis ”Green 

space”, ”Natural environment” samt ”Outdoor”. I övrigt har inga fler etiska problem uppstått 

under genomförandet av examensarbetet. 

 

6.3 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras likheter och skillnader i syfte och metod samt likheter och 

skillnader i resultat. 

6.3.1 Likheter och skillnader i syfte och metod 

Tre av artiklarna var kvalitativa och två av dessa hade som syfte att beskriva hur patienterna 

med demenssjukdom upplevde att vara utomhus (Duggan et al., 2008; Olsson et al., 2013). 

Samtliga tre studier använde sig utav intervjuer. Duggan et al. (2008) intervjuade 

patienterna, vårdpersonalen samt anhöriga till skillnad mot Olsson et al. (2013) som enbart 

intervjuade patienterna. Duggan et al., (2008) använde semistrukturerade intervjuer vilket 

sågs av författarna som en styrka. Denna metod kan underlätta datainsamlingen eftersom 
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forskaren erhåller den information som krävs, samtidigt som det ger deltagarna möjlighet att 

uttrycka så många illustrationer och förklaringar som de önskar (Polit & Beck, 2012). 

Hernandez (2007) syfte skiljde sig från övriga studier då den handlade om att undersöka 

effekt av terapeutisk trädgård på livskvalitet hos patienterna med demenssjukdom som bor 

på en vårdenhet. Intervjuer genomfördes också i denna studie men kombinerades med 

observationer vilket var en styrka. Polit och Beck (2012) beskrev att observationer nästan 

alltid kompletteras med intervjuer för att erhålla information eftersom att personerna som 

observerar inte kan vara på ett och samma ställe hela tiden. Eliasson (2013) beskrev att 

fördelar med kvalitativ metod är flexibilitet med avseende att det går att anpassa efter 

situationen och hur undersökningen utvecklas, fram tills det inte finns något mer att hämta. 

Tre av artiklarna var kvantitativa. Vid undersökningar där siffror och statistik ska påvisa 

används kvantitativa metoder (Polit & Beck, 2012). Valet av att inkludera kvantitativa artiklar 

sågs av författarna som en styrka då det kan förstärka det den kvalitativa delen eftersom det 

med siffror stärker upplevelsen. I två av artiklarna var antalet deltagare otillräckligt och sågs 

därmed av författarna som en svaghet. När det gäller studiernas syften skiljde dessa sig åt. 

Boer et al. (2016) syfte var att undersöka om patienterna på ”Green Care farm” var mer 

fysiskt aktiva och sociala än patienterna som bodde på vårdhem samt gruppboende. White et 

al. (2017) syfte handlade om att undersöka förändringar i humör hos patienterna med 

demenssjukdom som vistas utomhus. Detweiler et al. (2008) syfte var att bedöma effekten av 

vandringsträdgård på patienternas beteende och behov av läkemedel i strävan att öka 

livskvaliteten. Två av artiklarna använde sig av observationer i kombination med 

mätinstrument (Detweiler et al., 2008; White et al., 2017). En av artiklarna använde sig av 

longitudinell studiedesign (Boer et al.,2016). Fördelen med kvantitativa metoder är att dess 

lämplighet vid undersökning av stora grupper samt att de täcker in flera olika områden i en 

undersökning (Eliasson, 2013). 

Fyra av artiklarna använde sig av mix-method, två av dessa inriktade sig på att undersöka 

utemiljöns inverkan för patienterna med demenssjukdom samt förbättringar i 

trädgårdsdesign. Skillnaden var att Hall et al. (2016) inriktade sig på ökad delaktighet på 

fysisk och emotionell nivå efter förbättringar i trädgårdsdesignen medan Mapes et al. (2016) 

inriktade sig på fördelar samt hinder för ökad delaktighet för att förbättra trädgårdsdesignen. 

I en av studierna var syftet att beskriva hur välbefinnande associeras till utemiljö, och hur de 

påverkar interaktion (Rappe & Topo, 2007). Edwards et al. (2013) syfte handlade om att 

bedöma om terapeutisk trädgård kan förbättra livskvaliteten hos äldre med demenssjukdom 

och deras vårdare. Två av studierna använde sig utav observationer som kombinerades med 

enkäter besvarade av vårdpersonal (Hall et al., 2016; Rappe & Topo, 2007). Kombination 

med kvantitativa och kvalitativa metoder kan vara en fördel då de kompletterar varandras 
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resultat (Polit & Beck, 2012). Eliasson (2013) beskrev att kombinationen är särskilt lämplig 

om undersökningen är omfattande som exempelvis att ett preliminärt resultat kan fås genom 

intervjuer som sedan undersöks vidare med kvantitativ undersökning eller tvärtom. En 

svaghet med studien av Hall et al. (2016) var att endast 14 deltagare inkluderats vilket kan 

vara för få för att visa skillnader och samband. Dessutom samt att p- värde saknades, därav 

tog författarna inte med den kvantitativa delen. Författarna exkluderade även en av två 

studier av Rappe och Topo, (2007) då resultatet sågs som icke relevant för examensarbetets 

syfte. Edwards et al. (2013) och Mapes et al. (2016) använde sig utav intervjuer med 

patienterna samt vårdpersonal. Mapes et al. (2016) intervjuade dock även anhöriga samt 

kombinerade intervjuerna med konsultation samt online-undersökning. En styrka med 

online-undersökning var att urvalet var större och mer geografiskt skiftande (Polit & Beck, 

2012).  

6.3.2 Likheter och skillnader i resultat 

I resultatet framkom det att patienternas kvarvarande förmågor och färdigheter främjades av 

utemiljön. Detta kan höra ihop med vad Eriksson (1995) beskriver om görande, att utföra 

något i syfte att ha hälsa. Görandet bidrar till fördröjning av sjukdomsutveckling. Genom att 

ge patienterna möjlighet att använda sina förmågor och färdigheter stärktes deras autonomi 

och självförtroende. Enligt Eriksson innebär detta ett tillstånd av harmoni mellan yttre och 

inre faktorer som leder till upplevelse av välbefinnande (Eriksson, 1995). Resultatet visade att 

patienternas identitet bekräftades genom att förmågor och färdigheter behölls. Dock 

upplevde patienterna även känslor av sorg och förlust då en del förmågor och färdigheter inte 

längre fanns kvar. Eriksson (1995) beskriver vardandetsnivå som en strävan efter försoning 

med olika omständigheter. Människan upplever beroende på omständigheten olika grader av 

lidande och/eller hälsa. Graden av lidande och hälsa väsentligt för upplevelse av livskraft. 

Trots förlusterna valde patienterna att fokusera på nuet och blickade framåt istället. Detta 

anknyts till Erikssons lidandenivå där människan strider mellan hopp och hopplöshet 

(Eriksson, 1995). Tidigare forskning visar att identifiering av patienters styrkor och 

kvarvarande förmågor främjade behållandet av autonomin hos patienter med 

demenssjukdom och ligger till grund för god vård (Department of Health, 2010). Detta 

genom att patienterna fick mer frihet att utföra aktiviteter utifrån patienternas individuella 

förmågor. Patienterna upplevde även känslor av kompetens då vårdpersonalen bekräftade 

deras personliga prestationer, vilket stärkte patienternas identitet. Eriksson (2014) beskriver 

att människan har ett behov av identitet. Tidigare forskning visar att sjuksköterskors 

förståelse för patienter och deras identitet är viktigt för personcentrerad vård (Ross et al., 

2015). Eriksson (2014) beskriver att människans även har behov av utrymme och tradition. 
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Vidare framkom det i resultatet att utemiljön förknippades med patienternas rutiner och var 

en kontinuitet av patienternas tidigare vanor. Eriksson (1995) beskriver att hälsomotiv 

grundas på människans personliga skäl för hälsa som görande, varande och vardande utifrån 

det aktuella meningssammanhanget. Genom att patienterna fick behålla banden med något 

bekant upplevde de mening med livet.  

I resultatet framkom att patienternas sinnen stimulerades av utemiljön, därigenom väcktes 

minnen till liv, vilket främjade reminiscens. Reminiscensen gav patienterna något att samtala 

om och därmed främjades även den sociala interaktionen mellan patienterna och 

vårdpersonalen samt mellan patienterna. Genom den sociala interaktionen upplevde 

patienterna känsla av tillhörighet. Den sociala interaktionen främjade även samarbetsviljan 

hos patienterna, då de strävade efter ett gemensamt mål. Enligt Eriksson (2014) utgörs 

människans centrala behov av kontakt med andra, delaktighet och känsla av tillhörighet. 

Eriksson (1995) beskriver att människor behöver varandra och finns till för att ta hand om 

varandra, vilket är centralt för upplevelse av hälsa. Tidigare forskning visar att förståelse för 

patienters behov är viktigt i personcentrerad vård och främjade välbefinnande samt känsla av 

mening med livet hos patienter med demenssjukdom (Clarke & Mantle, 2016). Vidare 

framkom det att sjuksköterskors möjligheter att ge personcentrerad vård hindrades av andra 

arbetsuppgifter, vilket försvårade skapande av relationer med patienter. Detta kunde leda till 

att patienters beteende sågs som symtom och inte ett sätt för att uttrycka känslor och behov 

(Ostaszkiewicz et al., 2015; Smythe et al., 2017). Eriksson (2014) belyser att vårdpersonalen 

kan erhålla optimal kunskap om patienter genom en djup och trygg relation, vilket bidrar till 

en vårdprocess som stödjer patienters hälsopotential. Resultatet visade på ett behov hos 

patienterna av att få komma ut och begränsning från det kunde leda till nedstämdhet hos 

patienterna, då patienterna associerade utomhusvistelsen till känsla av glädje, lättnad och 

undanflykt. Detta hör ihop med vad Eriksson (1995) beskriver om outhärdligt lidande, att det 

hindrar människan från att utvecklas. Eriksson beskriver om lidandet däremot upplevs som 

uthärdligt kan människan finna en mening i lidandet. I resultatet framkom det att 

patienterna associerade utemiljön med hopp.  

Resultatet visade att utemiljön gav patienterna möjlighet till motion, frisk luft och en ny rytm 

i livet. Detta gjorde att patienterna glömde bort sjukdomssymtomen samt det som orsakade 

agitation/stress hos patienterna. Genom detta förbättrades patienternas sömn, aptit och 

humör. Detta hör ihop med vad Eriksson (1995) beskriver om hälsa som en konstant rörelse 

mellan görande, varande och vardande och att dessa dimensioner kompletterar varandra. 

Med det betonar Eriksson att påverkan av en dimension leder till påverkan av alla 

dimensioner, därmed är det viktigt att se människan som en hel människa, det vill säga, 

kropp, själ och ande. Däremot visar tidigare forskning att sjuksköterskor prioriterar 
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patienters fysiska säkerhet, vilket gör att psykosociala behov får mindre fokus (Clarke et al., 

2011; Ross et al., 2015).  

I resultatet framkom det att utomhusvistelse bidrog till känsla av frihet och autonomi då 

patienterna fick möjlighet att välja vart de ville gå, vilket även bidrog till behållning av 

identiteten. Tidigare forskning visar att vårdpersonalen är medvetna om patienters rätt till 

autonomi, men vårdpersonalen känner även skyldighet att förebygga och minimera skada 

hos patienter (Robinson et al., 2007). Eftersom patienter med demenssjukdom har nedsatt 

förmåga att formulera önskningar och ta beslut, har vårdpersonalen ett större ansvar att så 

långt som möjligt främja autonomin hos patienter (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). 

Eriksson (2014) beskriver att god vård uppnås genom att ta hänsyn till alla aspekter av 

människan utifrån dennes unika särdrag samt genom tilltro till människans egna möjligheter 

till växt och utveckling. Eriksson (1995) beskriver även att människan har livsvilja, hopp och 

önskningar och vill vara med att forma sitt eget liv.  

6.4 Förslag på vidare forskning 

Författarna i examensarbetet föreslår vidare forskning genom att undersöka faktorer som 

främjar och hämmar patienters till tillgänglighet till utemiljön genom ett tvärvetenskapligt 

tillvägagångssätt. Detta för att få ett bredare perspektiv från exempelvis designer, 

vårdpersonal, administratör, anhöriga, socionom, fysioterapeut som kan bidra till förbättrad 

utemiljö som är anpassad för patienter med demenssjukdom. Genom ett tvärvetenskapligt 

tillvägagångssätt kan även en djupare förståelse för patientens verklighet och behov uppnås. 

Vidare forskning föreslås även hur sjuksköterskan som ledare kan främja kontakt med 

utemiljön inom demensvård. Slutligen vill vi föreslå vidare forskning gällande olika sätt som 

sjuksköterskor kan involvera anhöriga eller utomstående från samhället som exempelvis 

ungdomar, för att öka tillgången till utomhusvistelse för patienter med demenssjukdom. 

7 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att beskriva utemiljöns inverkan för patienter med 

demenssjukdom, vilket anses besvarats i examensarbetet. Genom vistelse i utemiljön 

främjades hälsan för patienterna med demenssjukdom då bland annat negativa känslor 

omvändes till positiva och tecken på ökat välbefinnande uppmärksammades. Utemiljön 



27 

 

visade sig ha betydelse för patienterna, fysiskt, emotionellt och socialt. Den fysiska inverkan 

visade sig bland annat genom att patienternas kvarvarande förmågor behölls och att sömnen 

och aptiten förbättrades. Den emotionella inverkan visade sig bland annat genom att 

patienternas identitet bekräftades och att autonomin stärktes. Den sociala inverkan visade 

sig bland annat genom att minnen väcktes till liv och främjade reminiscens som i sin tur 

ledde till ökad social interaktion hos patienterna. Förhoppningsvis kan resultatet förmedla 

användbar kunskap till vårdpersonal genom att öka deras förståelse kring utemiljöns 

betydelse för patienter med demenssjukdom. Vårdpersonalen kan genom denna 

medvetenhet främja möjliggörande av utomhusvistelse. Om personen får komma ut så 

kommer förmodligen patientens hälsa främjas och lidande lindras. Eriksson (1995) beskriver 

att för att uppleva välbefinnande krävs balans och harmoni i själen, genom att försonas med 

lidandet.  
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BILAGA A. DATABASSÖKNING 

Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Valda artiklar 

Cinahl Plus Natural 

environment 

OR outdoor 

AND dementia 

Peer Review 

2007-2017 

Engelska 

54 The impact of 

early dementia 

on outdoor life: 

a 'shrinking 

world'? 

Cinahl Plus outdoor affect 

AND dementia 

OR alzheimers 

OR cognitive 

impairment OR 

memory loss 

Peer Review 

2007-2017 

Engelska 

2 Contact with 

outdoor 

greenery can 

support 

competence 

among people 

with dementia. 

Cinahl Plus (dementia or 

alzheimers) 

AND (well-

being or 

satisfaction or 

quality of life or 

benefits) AND 

(outdoor or 

outside or 

greenspace or 

natural 

environment or 

gardening or 

wondering or 

horticulture) 

Peer Review 

2005-2017 

Engelska 

82 An evaluation 

of a therapeutic 

garden’s 

influence on the 

quality of life of 

aged care 

residents with 

dementia 

  



2 

 

Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Valda artiklar 

Cinahl Plus (MH. “Natural 

Environment”) 

AND dementia 

OR alzheimers 

Peer Review 

2010-2016 

Engelska 

36 Effects of 

therapeutic 

garden in 

special care 

units for people 

with dementia 

Cinahl Plus Natural 

environment 

OR greenspace 

OR outdoor OR 

gardening OR 

horticulture 

AND dementia 

OR alzheimers 

Peer Review 

2010-2017 

Engelska 

80 Green care 

farms as 

innovative 

nursing homes, 

promoting 

activities and 

social 

interaction for 

people with 

dementia 

Pubmed ((exposure to 

nature)) AND 

dementia 

Peer Review 

5 år 

Engelska 

22 Exposure to 

nature gardens 

has time – 

dependent 

associations 

with mood 

improvements 

for people with 

mid- and late- 

stage dementia: 

Innovative 

practice 

  



3 

 

Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Valda artiklar 

Pubmed (outdoor) AND 

dementia care 

Peer Review 

10 år 

Engelska  

18 Persons with 

early-stage 

dementia reflect 

on being 

outdoors: a 

repeated 

interview study. 

Pubmed (benefits of 

gardening) 

AND dementia 

care[all] 

Peer Review 

10 år 

Engelska 

3 Effect of 

horticultural 

therapy on 

wellbeing 

among 

dementia day 

care 

programme 

participants: A 

mixed-methods 

study 

(Innovative 

Practice). 

  



4 

 

Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Valda artiklar 

Manuell 

sökning 

Via referenser 

från “Exposure 

to nature 

gardens has 

time – 

dependent 

associations 

with mood 

improvements 

for people with 

mid- and late-

stage dementia: 

Innovatie 

practice”. 

Peer Review 2 Does a wander 

garden 

influences in 

inappropriate 

behaviour in 

dementia 

residents? 

Is it nice 

outside? – 

Consulting 

people with 

dementia and 

their carers 

about engaging 

with the natural 

environment 

 



1 

 

BILAGA B. ARTIKELMATRIS 

Titel, 

författare, 

år, land, 

tidskrift  

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Green care 

farms as 

innovative 

nursing 

homes, 

promoting 

activities and 

social 

interaction for 

people with 

dementia 

Boer, B., 

Hamers, J., 

Zwakhalen, 

S.M.G., Tan, 

F.E.S., 

Beerens, H.C., 

Verbeek, H. 

(2016) 

Nederländerna 

The Society for 

Post- Acute 

and Long-

Term Care 

Medicine 

Att undersöka om 

patienter med 

demenssjukdom som 

bodde på ”Green care 

farm” deltog mer i 

fysisk aktivitet och 

social interaktion än 

de som bodde på 

andra boende. 

Kvantitativ studie. 

Longitudinell studie 

design. 

(n = 100) 

Olika typer av 

vårdhem. 

Patienter med 

demenssjukdom 

som bodde på 

”Green care farm” 

var utomhus oftare 

och var aktivare än 

de som bodde på 

vårdhem och 

gruppboende. 

Hög 

  



2 

 

Titel, 

författare, 

år, land, 

tidskrift  

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Does a wander 

garden 

influences in 

inappropriate 

behaviour in 

dementia 

residents? 

Detweiler, 

M.B., Murphy, 

P.F., Myers, 

L.C., Kim, K.Y. 

(2008) 

USA 

American 

Journal of 

Alzheimer´s 

Disease & 

Other 

Dementias 

Att bedöma 

långtidseffekten av 

vandringsträdgård på 

patienter med 

demenssjukdoms 

olämpliga beteende, 

händelser och behov 

av läkemedel i 

strävan att öka deras 

livskvalitet. 

Kvantitativ studie. 

Observation. 

Enkätundersökning 

med vårdpersonal 

och anhöriga. 

(n = 34) 

 

Patienter med 

demenssjukdom 

som besökte 

trädgården mer än 

medianvärde 

tenderade att ha 

lägre Cohen- 

Mansfield 

Agitation Index 

värde än de som 

utnyttjade 

trädgården 

mindre. 

Medel 

  



3 

 

Titel, 

författare, 

år, land, 

tidskrift  

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

The impact of 

early dementia 

on outdoor 

life: a 

'shrinking 

world'? 

Duggan, S., 

Blackman, T., 

Martyr, A., & 

Van Schaik, P. 

(2008) 

Storbritannien 

Dementia 

Att rapportera 

rösterna av personer 

med early-moderate 

demenssjukdom och 

deras vårdpersonal 

om användningen av 

utomhusmiljö. 

 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

patienter, anhöriga 

och vårdpersonal. 

(n = 22) 

Hemmaboende. 

Patienter med 

demenssjukdom 

värderar 

utomhusmiljö av 

anledningar som 

motion, frisk luft, 

välbefinnande, 

sällskap och 

uppskattning av 

landet. 

Hög 

An evaluation 

of a 

therapeutic 

garden’s 

influence on 

the quality of 

life of aged 

care residents 

with dementia 

Edwards, C., 

McDonnell, C., 

& Merl, H. 

(2013) 

Australien 

Dementia 

Att bedöma om 

terapeutisk trädgård 

kan förbättra 

livskvaliteten hos 

äldre med 

demenssjukdom och 

deras vårdpersonal. 

 

Mix-method studie. 

Mätningsinstrument 

och intervjuer med 

boende, 

vårdpersonal och 

anhöriga. 

(n = 10) 

Vårdboende. 

Terapeutisk 

trädgård kan 

förbättra 

livskvaliteten hos 

patienter med 

demenssjukdom 

och vårdpersonal. 

Medel 



4 

 

Titel, 

författare, 

år, land, 

tidskrift  

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Effect of 

horticultural 

therapy on 

wellbeing 

among 

dementia day 

care 

programme 

participants: A 

mixed-

methods study 

(Innovative 

Practice) 

Hall, J., 

Mitchell, G., 

Webber, C., & 

Johnson, K. 

(2016) 

Kanada 

Dementia 

Att värdera om och 

hur dagprogram kan 

öka patienter med 

demenssjukdoms 

delaktighet i 

trädgårdsarbete på 

fysisk och emotionell 

nivå genom att 

använda sig av en 

förbättrad 

trädgårdsdesign och 

rekreationsaktiviteter 

som bygger på 

patientens styrkor. 

Mix-method. 

Explorativ design. 

Observationer. 

Frågeundersökning 

med anhöriga. 

(n = 14) 

Dagvård. 

Resultatet visade 

att 

trädgårdsarbete 

ökade 

välbefinnande hos 

patienter med 

demenssjukdom 

som deltog i 

studien. 

 

Hög 

  



5 

 

Titel, 

författare, 

år, land, 

tidskrift  

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Effects of 

therapeutic 

gardens in 

special care 

units for 

people with 

dementia 

Hernandez, R. 

(2007) 

USA 

Journal of 

Housing For 

the Elderly 

Att undersöka vilken 

effekt terapeutisk 

trädgård har på 

livskvalitet hos 

patienter med 

demenssjukdom som 

bor på vårdenhet. 

 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer med 

anhöriga och 

vårdpersonal. 

Observationer. 

(n = 45) 

 

Trädgården 

uppskattades av 

patienterna och 

hade en 

terapeutisk effekt 

samt bidrog till 

ökad livskvalitet. 

Medel 

  



6 

 

Titel, 

författare, 

år, land, 

tidskrift  

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Is it nice 

outside? – 

Consulting 

people with 

dementia and 

their carers 

about 

engaging with 

the natural 

environment 

Mapes, N., 

Milton, S., 

Nicholls, V., 

Williamson, T. 

(2016) 

Storbritannien 

Natural 

England 

Commissioned 

Reports 

Att undersöka vilka 

fördelar och hinder 

som finns med att 

engagera sig ute för 

patienter med 

demenssjukdom och 

vilka förändringar 

som behövs för att 

göra utemiljön mer 

tillgänglig. 

 

Mix-method. 

Konsultation med 

patienter med 

demenssjukdom 

(n = 66). 

Online 

undersökning med 

vårdpersonal 

(n = 172). 

Intervjuer med ett 

litet urval av 

vårdpersonal 

(n = 10) och 

patienter (n = 4). 

Resultatet visar att 

det var viktigt att 

kunna fly från 

känsla av att vara 

instängd. Patienter 

med 

demenssjukdom 

upplevde känsla av 

självständighet, 

glädje, trygghet, 

tillhörighet, 

mening och 

motivation. 

 

Hög 

  



7 

 

Titel, 

författare, 

år, land, 

tidskrift  

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Persons with 

early-stage 

dementia 

reflect on 

being 

outdoors: a 

repeated 

interview 

study 

Olsson, A., 

Lampic, C., 

Skovdahl, K., 

& Engström, 

M. (2013) 

Sverige 

Aging & 

Mental Health 

Att beskriva hur 

patienter med tidigt-

stadie av 

demenssjukdom 

tänker kring att vara 

utomhus. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Intervjuer med 

patienter. 

(n = 11) 

Hemmaboende. 

Självständiga 

utomhusaktiviteter 

bidrar till 

välbefinnande och 

känsla av 

egenvärde bland 

patienter med 

tidigt-stadie av 

demens. 

Hög 

  



8 

 

Titel, 

författare, 

år, land, 

tidskrift  

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Contact with 

outdoor 

greenery can 

support 

competence 

among people 

with dementia. 

Rappe,E., 

Topo, P. 

(2007) 

Finland 

The Journal of 

Housing for 

the Elderly 

Att beskriva hur 

välbefinnande 

assosiceras till 

utemiljö, och hur de 

påverkar interaktion 

hos patienter med 

demenssjukdom. 

 

 

 

 

 

 

Mix-method studie. 

Observationer av 

patienter. 

Frågeformulär 

besvarade av 

vårdpersonal. 

(n = 123) 

Observationer 

(n = 65) 

Frågeformulär 

Dagvård och 

serviceboende. 

Utomhusmiljö 

stimulerar alla 

sinnen och öka 

välbefinnande och 

uppmuntra 

interaktion bland 

patienter med 

mild till måttlig 

demens. 

Hög 

  



9 

 

Titel, 

författare, 

år, land, 

tidskrift  

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Exposure to 

nature gardens 

has time – 

dependent 

associations 

with mood 

improvements 

for people with 

mid- and late-

stage 

dementia: 

Innovative 

practice 

White, P.C.L, 

Wyatt, J., 

Chalfont, G., 

Bland, J.M., 

Neale, C., 

Trepel, D., 

Graham, H. 

(2017) 

Storbritannien 

Dementia 

Att undersöka 

förändringar i humör 

hos patienter med 

måttligt- till sent 

stadie av 

demenssjukdom som 

exponeras till 

naturlig miljö 

utomhus. 

 

Kvantitativ studie. 

Observationer av 

patienter med 

demenssjukdom. 

(n = 28) 

 

Resultatet visar 

signifikant 

förbättring i 

humör efter 

utomhusaktivitet 

hos patienter med 

demenssjukdom. 

Medel 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA C. KVALITETSGRANSKNING 

Friberg (2012) beskriver förslag på frågor som kan användas vid granskning av kvalitet på 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Följande frågor har använts i detta examensarbete. 

Granskning av kvalitativa studier: 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är det formulerat och avgränsat? 

• Finns teoretisk utgångspunkt/omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? I 

så fall hur? 

• Vad är syftet och är det klart formulerat? 

• Hur beskrivs metoden? 

• Hur beskrivs undersökningspersonerna? 

• Hur har data analyserats? 

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet? 

• Hur har författarna tolkat resultatet? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion och hur diskuteras den i så fall? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden? 

Granskning av kvantitativa studier: 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är det formulerat och avgränsat? 

• Finns teoretisk utgångspunkt/omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? I 

så fall hur? 

• Vad är syftet och är det klart formulerat? 

• Hur beskrivs metoden? 

• Hur har urvalet gjort? 



 

 

• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder har använts och var dessa 

adekvata? 

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion och hur diskuteras den i så fall? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden? 
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