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Boendemiljö för alla 
För ett anhörig- och demensvänligt samhälle  
 
 
 
 
    



 

Hälsa sker inuti människan och 
vårdens uppgift är att skapa sådana 
förutsättningar att hälsa främjas 

Hälsa och ohälsa 

  Foto; Cicci Nordqvist 
                    Tre Stiftelser 



Vad är god omvårdnad? 
  

Hälsopromotion 
Stödja  
-hälsa och tilltro till sin 
egenförmåga 
 

- anpassningen till en 
förändrad livssituation 
såsom 
sjukdomstillstånd och 
funktionsnedsättningar  





Otrygghet 



Vilsenhet 



Miljöbegreppet är komplext 
      Fysisk och psykosocial dimension  

 - leda till vårdskador 
- Främja hälsa 



 

Wijk H. 2001 Colour perception in old age,  
Doctoral thesis Gothenburg University 



Färg för tydliga rum 
Som koder och ledtråd 

För att väcka uppmärksamhet 

Stärka igenkänning 

Förskönande 







Personcentrerad vård 
 
En personcentrerad vård 
strävar efter att bibehålla och stödja det unika hos 
var och en, trots sviktande funktioner 
 
En viktig grund är kunskap om 
personen och att särskilt  
beakta de behov som har  
betydelse för personens  
livskvalitet 
     Kitwood 1997 

 

 

 



 
 
 
 
- Patientens berättelse 
- Överenskommen delaktighet/partnerskap 
- Teamarbete 
- Dokumentation  
         
Centrum för personcentrerad vård (GPCC) vid Göteborgs universitet 
 



Rum för äldre 
 

Andersson JE. Rum för äldre. Om arkitektur för äldre med demens eller 
somatisk sjukdom. (Space for ageing. On architecture for elderly people 
suffering from dementia or somatic diseases). Stockholm: Royal Institute of 
Technology, KTH; 2005. 



Andersson JE. Rum för äldre. Om arkitektur för äldre med demens eller 
somatisk sjukdom. (Space for ageing. On architecture for elderly people 
suffering from dementia or somatic diseases). Stockholm: Royal Institute of 
Technology, KTH; 2005. 
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Andersson JE. Rum för äldre. Om arkitektur för äldre med demens eller 
somatisk sjukdom. (Space for ageing. On architecture for elderly people 
suffering from dementia or somatic diseases). Stockholm: Royal Institute of 
Technology, KTH; 2005. 



Betydelsen av bra belysning 
 

  Foto; Gunilla Brunnström 



Goda och dåliga ljudmiljöer 
 

  Foto; Cicci Nordqvist 
                    Tre Stiftelser 



Luktsinnet i miljön 
 

  Foto; Cicci Nordqvist 
                    Tre Stiftelser 



Symbolers betydelse 
  
 
 
 
 

  Foto; Cicci Nordqvist 
                    Tre Stiftelser 



 

Dagsljus, frisk luft  
Återhämtning från 
informationsbelastning 

Återhämtning från stress 

Aktiviteter 

Reflektion 



Samvaro med 
sällskapsdjur 



  

Positiv avledning  

  Foto; Cicci Nordqvist 
                    Tre Stiftelser 



Studier kring… 

Instrument- och metodutveckling för mätning 
av den fysiska kvalitén på särskilda boenden i 
relation till livskvalitet 

 
Nordin,S.,Elf, M., McKee, K.,Wijk, H. 
Assessing the physical environment of older people’s residential 
care facilities: the development of the Swedish version of 
Sheffield Care Environment Assessment Matrix (S-SCEAM). BMC 
Health Service Research, In press 
 
  
 



Socialstyrelsens  
riktlinjer för vård 
och omsorg av 
personer med 
demenssjukdom 
 
                          

http://www.socialstyrelsen.se/




 

En god boendemiljö beaktar 
alla delar 

Värdegrund 

Fysisk miljö Varande och görande 





 



Tack ! 

http://www.forenadecare.com/uploads/pics/forenede-care-leave_06.jpg
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