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Abstrakt
Bakgrund: Natur i vården eller grön terapi innebar att kontakt med natur och
växter användes som en kompletterande behandling för att läka och lindra.
Naturen påverkade människor med demens. Den hjälpte dem att hålla i gång olika
funktioner och färdigheter i kroppen. Syftet: med litteraturöversikten var att
belysa naturens effekter för människor med demens och att beskriva
implementering av naturen i klinisk verksamhet. Metod: Litteraturöversikt, där
åtta kvantitativa och tre kvalitativa artiklar bearbetades och analyserades med
innehållsanalys. Resultat: Natur i vården skapade många fördelar för människor
med demens. Fördelarna var bland annat förbättrad sömn och aptit, minskad oro
och stress, ökat välbefinnande och autonomi samt minskad
läkemedelsförbrukning. Människor med demens deltog gärna i utomhusaktiviteter
och var engagerade under terapin. Diskussion: Det fanns olika uppfattningar om
hur personalkrävande grön terapi kan vara. Brist på personal var ett argument för
att inte använda sig av natur i vården. Utbildad och engagerad personal var
nödvändigt för att kunna anpassa aktiviteterna efter olika funktionsnedsättningar.
Slutsats: Det var viktigt att ledning och personal diskuterade utevistelse och grön
terapi för människor med demens. Utevistelse skulle prioriteras högt och
schemaläggas i arbetsplaneringen.
Nyckelord: Alzheimers sjukdom, Hälsa, Omvårdnad, Trädgårdsterapi, Utomhus
aktiviteter
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BAKGRUND
Grön terapi eller natur i vården innebär att kontakten med växter, natur och
sällskapsdjur används som en kompletterande behandling för att läka och lindra.
Uppmärksamheten ligger på hälsofrämjande åtgärder, istället för på sjukdom och
ohälsa. Trädgårdsterapi är den metod som är mest utvecklad i Sverige. I en
terapeutisk trädgård finns det växter med olika strukturer, former och färger,
porlande vatten, sten och grus samt dofter. Alla sinnen stimuleras, känslor, tankar
och minnen väcks hos besökaren. Trädgårdsterapi används för olika
patientgrupper och diagnoser, men sällan som en naturlig del av den ordinarie
vården (Hultman, 2005, s. 4,17).
Det finns några olika teorier som på ett vetenskapligt sätt försöker förklara
naturens betydelse för människan. The Attention Restoration Theory (ART) av
Rachel och Stephen Kaplan och den ”Psyko-evolutionära” teorin av Roger Ulrich
är två av de mest citerade teorierna i ämnesområdet (Ottosson & Grahn, 2005). En
viktig tanke i ART är att människan har två former av uppmärksamhet; riktad och
spontan. Den riktade uppmärksamheten används i arbetet eller vid bilkörning, den
kräver energi. Ansträngningen med att filtrera bort information, för att hålla fokus
på det som är nödvändigt att uppmärksamma kan inte göras hur länge som helst.
För att återhämta sig uppsöker människan naturen, där hon bara behöver använda
spontan uppmärksamhet som kräver liten eller ingen energi. När den spontana
uppmärksamheten är påslagen, återskapas den riktade uppmärksamheten (Kaplan,
1995). I den ”psyko-evolutionära” teorin förs det fram tankar om människans
evolutionära behov av naturkontakt. Teorin menar att det moderna samhället ofta
ställer krav på människan som framkallar stressituationer, men att hon aldrig får
signaler att ”faran är över”. Det medför en hög stressnivå under längre tid.
Signaler av detta slag får hon däremot i naturmiljöer. Stressnivån sänks när
människan exponeras för ”restorativa miljöer” som hag- och ängsmarker eller
miljöer nära vatten (Rappe, 2005, s. 13).
Genomgång av gjorda studier i en review- artikel visar att naturen även påverkar
människor med demens. Studier som är gjorda i USA, Nederländerna, Sverige och
Finland ger flera exempel på effektiv användning av natur i vården för människor
med demens (Bossen, 2010).
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I SBU-rapporten (2006) framkommer det att i Sverige finns omkring 140 000
personer med någon form av demens. Antalet personer med demens kommer att
öka med tiden, eftersom andelen äldre i befolkningen ökar och det för närvarande
inte finns någon känd förebyggande behandling. Demens är inte en sjukdom, utan
ett begrepp som används för olika sjukdomstillstånd där minnet och
tankeförmågan har blivit påtagligt sämre än förut. Det finns flera olika sjukdomar
som kan leda till demens. Alzheimers sjukdom orsakar cirka 60 procent av alla
demensfall. Nedsatt tanke-, kommunikations- och praktiskförmåga samt
svårigheter att orientera sig är symtom som kännetecknar demenssjukdomar.
Sjukdomen kan även leda till personlighetsförändringar. Den som blir sjuk kan bli
aggressiv, hämningslös, visa dåligt omdöme, bli känslomässigt avtrubbad och visa
brist på empati. Sjukdomssymtomen beror på en hjärnskada med döda nervceller.
Den sjukes psykologiska reaktioner på sin sjukdom kan också leda till andra
symtom som ångest, depression och misstänksamhet mot omgivningen (SBU,
2006, s. 32-36).
Ottosson och Ottosson (2006) menar att skog och mark är nödvändigt för
människors livskvalitet. Människor blir avspända och harmoniska när de vistas i
naturen. Men att människor mår bra i naturen betyder inte att den används
systematiskt. Forskarna är eniga om att en billigare källa än naturen, som bidrar
till så stor nytta inte går att finna någon annanstans (Ottosson & Ottosson, 2006, s.
16- 17).
Det brukar även framhållas att de negativa bieffekterna är små eller obefintliga,
vilket innebär att dementa människor inte utsätts för risker vid tillämpning av
”natur i vården” (Hultman, 2005, s. 4). Forskare menar att det är i förhållandet till
naturen som de djupaste minnena återskapas och därför behöver naturen användas
i vården av dementa människor (Beckwith & Gilster, 1997).
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SYFTE
Syftet med litteraturöversikten var:
-

att belysa naturens effekter för människor med demens.

-

att beskriva implementering av naturen i klinisk verksamhet.

METOD
Litteraturöversikt innebär att redan befintligt forskningsresultat sammanställs, och
vid sammanställningen används endast primärkällor. Tillvägagångssättet vid
sökningarna ska tydligt beskrivas, där det även ska framgå vilka artiklar som
inkluderas och exkluderas. Artiklarna ska analyseras och kvalitetsgranskas utifrån
redan befintliga mallar för både kvalitativ samt kvantitativa studier (Axelsson,
2008, s. 173-174).

Litteratursökning
Databaser som användes vid litteratursökningen var PubMed, PsycInfo och
Cinahl. Vedertagna MeSH-termer som användes var; dementia, nursing och
health. Övriga sökord som hittades via fritextsökningar var: dementia wander
garden, outdoor environment, therapeutic effects, outdoor activity och
horticultural therapy. Databassökningarna gjordes från 100510- 101011.
Sökningar gjordes utan limits, eftersom det är ett förhållandevis begränsat
forskningsområde och varje sökning gav ett litet antal träffar (tabell 1).
Databassökningarna kompletterades med manuella sökningar i referenslistor och
resulterade i två artiklar (tabell 2). Den äldsta artikeln i resultatredovisningen är
från 2000 och den senaste från 2010. Avgränsningen på tio år gjordes med avsikt
att få den mest aktuella forskningen.
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Tabell 1 Redovisning av databassökningar
Datum

Databas

Sökord

Antal
träffar

Förkastade

Antal
utvalda

Namn på
valda
artiklar

100510

PubMed

Dementia
wander garden
and nursing

2

*1

1

Detwelier,
et.al. (2008)

100510

PsycInfo

Dementia
wander garden
and nursing

2

*1

1

Detweiler,
et.al. (2009)

100824

PsycInfo

Outdoor
environment
and dementia
and health

7

*3
**1
*** 2

1

Duggan et.al.
(2008)

100824

PsycInfo

Horticultural
therapy and
dementia

27

*20
**1
*** 4

2

De Bruin et.
al. (2009)
Gigliotti et.al.
(2005)

101011

Cinahl

Dementia and
outdoor
activities

8

*6

2

Thelander et.al.
(2008)
Rappe et.al
(2007)

101011

Cinahl

Therapeutic
effects and
outdoor
activity and
dementia

2

2

Connell et.al
(2007)
Hernandez
(2007)

*förkastade vid läst rubrik
**antalet förkastade efter läsning av abstrakt
*** antal förkastade efter granskning

Tabell 2 Redovisning av manuell sökning

Från artikel

Artiklar i resultatet

Does a wander garden influence inappropriate
behaviors in dementia residents?

Confined to barracks: The effects of
indoor confinement on aggressive
behavior among inpatients of an
acute psychogeratric unit.

Detweiler, Murphy, Myers och Kim (2008).

McMinn och Hinton (2000).

The concept of green care farms for older
people with dementia
De Bruin, Oosting, Van der Zijpp, Enders- Slegers
och Scholes (2010).

Effect of increased time spenr
outdoors on individuals with
dementia residing in nursing homes.
Calkins, Szmerekovsky och Biddle
(2007).
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Etiska överväganden
I studier där människor inkluderas, är det viktigt att forskarna vidtar etiska
aspekter och skyddar människornas integritet och rättigheter. Text och deskriptiv
statistik i resultatet är tolkat textnära för att inte förvränga det ursprungliga
innehållet. Studierna i litteraturöversikten är godkända av en etisk kommitté.
Tabeller och diagram i resultatet är delvis omgjorda och angivna med referenser.

Urval
Artiklars titel som stämde överens med syftet valdes ut för vidare granskning.
Artiklar som inte ansågs relevanta till studien förkastades efter att abstrakten var
genomlästa. Efter kvalitetsbedömning förkastades artiklar med låg evidens.
Inkluderade artiklar i litteraturöversikten belyser naturkontaktens betydelse för
människor med demens ur ett omvårdnadsperspektiv. Det inkluderades även
artiklar som belyste omvårdnaden ur ett personal- och anhörigperspektiv, eftersom
människor med demens inte själva kan berätta om sina upplevelser av natur i
vården. Artiklarna inkluderades oavsett hur långt gången människorna var i sin
demens och oavsett om de var inlagda på sjukhus, bodde på äldreboende eller
fortfarande bodde hemma. Artiklar som exkluderats belyste naturens påverkan på
andra patientgrupper och diagnoser.

Värdering
Kvalitativa och kvantitativa artiklar är granskade individuellt och i par, enligt
mallar framtagna av Carlsson och Eiman (2003). Mallarna har delkriterier som ger
0-3 poäng, som därefter läggs ihop till en totalsumma på 47 poäng för kvantitativa
och 48 poäng för kvalitativa artiklar. Totalpoängen räknas sedan om i procent och
ger en gradering mellan I-III. Grad I innebär hög kvalitet och kräver 80-100%.
Grad II innebär medel kvalitet och kräver 70-79 %. Grad III innebär låg kvalitet
och kräver 60-69% (Carlsson & Eiman, 2003, s. 16-17). Begreppet
lungcancersjukdomar ändrades till demenssjukdomar (bilaga 1 & 2).
Artiklarna som hade lägre kvalitetsbedömning än grad II förkastades. I studiens
resultatdel ingår elva artiklar, varav åtta kvantitativa och tre kvalitativa (bilaga 3).
Både kvalitativ och kvantitativ forskning har inkluderats för att öka möjligheten
att se verkligheten ur ett bredare perspektiv (Axelsson, 2008, s. 174).
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Analys
Manifest innehållsanalys, inspirerad av Downe- Wamboldt (1992), användes i
litteraturöversikten. Resultatartiklarna lästes igenom flera gånger för att få djupare
förståelse av innehållet. Därefter skapades två kategorier utifrån syftet; naturens
effekter och implementering i klinisk verksamhet. Text delades in i
meningsenheter som kodades och namngavs och placerades i kategorierna.
Koderna under respektive kategori organiserades därefter i sex underkategorier.
Till sist bildades ett övergripande tema (figur 1).

RESULTAT
Temat som sammanbinder litteraturöversikten är: Natur i vården - en hjälpande
hand för människor med demens. Analysen resulterade i ett tema, två kategorier
och sex underkategorier som tillsammans beskriver naturens betydelse för
människor med demens (figur 1).

Natur i vården - en hjälpande hand
för människor med demens

Fysiologiska
effekter

Naturens
effekter

Psykologiska
effekter

Läkemedelsförbrukning

Sociala
effekter

Implementering i
klinisk
verksamhet

Trädgårds
aktiviteter

Grad av
engagemang
i

Figur 1. Naturens effekt på människor med demens, indelat i tema, kategorier och underkategorier.

Naturens effekter
Resultatet kommer att presenteras med underkategorierna: fysiologiska effekter,
psykologiska effekter, sociala effekter och läkemedelsförbrukning.
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Fysiologiska effekter
Promenader i grönområden hjälper människor med demens att hålla igång olika
funktioner och färdigheter i kroppen (De Bruin et al. 2009). Resultatet kommer att
presenteras utifrån sömn och aptit.
Sömn
Människor med demens fick ökad sömnkvalitet när de vistades utomhus under
dagen. Sömnkvaliteten förbättrades med 10 %. Även att de äldre var uppe längre
om kvällarna, tolkades av personalen som att den förbättrade sömnen gjorde dem
piggare (Calkins, Szmerekovsky & Biddle, 2007).
Nattpersonalen på ett äldreboende förespråkade starkt utevistelse för människor
med demens, då de uppmärksammade att sömnen förbättrades för de äldre
(Detweiler, Murphy, Myers & Kim, 2008).
För att mäta och analysera sömnkvaliteten i en RCT –studie (Connell, Sanford &
Lewis, 2007) användes en utomhusgrupp och en inomhusgrupp. Variablerna som
studerades var antal sömnavbrott, oavbruten sömnperiod och total sömnmängd
(Tabell 3).
Tabell 3. Utomhusaktivitetens betydelse på sömnen.
Utomhusgrupp

Inomhusgrupp

Baslinjemätning

Intervention

Baslinjemätning

Intervention

Sömnvariabler

Medelvärde (SD)

Medelvärde (SD)

Medelvärde (SD)

Medelvärde (SD)

Oavbruten

274. 42 (169.46)

345.31 (210.29)*

226. 83 (70.45)

272. 44 (152.83)

5.02 (2.53)

3.80 (2.49)

6.18 (1.99)

5.37 (2.08)

441. 33 (181.76)

492.93 (179.05)*

416. 73 (50.72)

477.39 (101.62) *

sömnperiod
Antal
sömnavbrott
Total
sömnmängd
*p<0.10 (Connell et al., 2007, p. 203)

Deltagarna i utomhusgruppen (testgrupp) och inomhusgruppen (kontrollgrupp)
fick i stort sett en likvärdig trädgårdsterapi, med den skillnaden att
utomhusgruppen även fick en timmes ljusterapi per dag. Utomhusgruppens
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maximala oavbrutna sömnperiod förbättrades signifikant från basmätningen till
interventionen. Även inomhusgruppens oavbrutna sömnperiod förbättrades, men
den förändringen var inte statistiskt signifikant. I båda grupperna minskade
antalet sömnavbrott per natt under interventionen, men ingen av förändringarna
var signifikanta. Den totala sömnmängden per natt ökade signifikant i båda
grupperna (Connell et al., 2007).
Aptit
Utevistelse hade en terapeutisk effekt på matlusten. De äldre fick bättre aptit och
ökad hungerkänsla (Hernandez, 2007).
” We went outside and sat in the gazebo and I took her
dinner there. We sat out there and talked about different
trees and picked up a few leaves and she calmed down
enough to agree to eat.” (Hernandez, 2007 p. 136)

Psykologiska effekter
Utevistelser stimulerade alla sinnen hos människor med demens. Promenader i
grönområden uppmuntrade till interaktion mellan människor, ökade
välbefinnandet, väckte minnen och de dementa visade på större initiativförmåga
(Thelander, Robins Whalin, Olofsson, Heikkilä & Sonde, 2008). Resultatet

kommer att presenteras utifrån; oro och stress, beteendestörningar, välbefinnande
och autonomi.
Oro och stress
Gröna växter inomhus påverkade människor med demens positivt på olika sätt.
Personal på äldreboende kunde lugna ner oroliga och rastlösa människor, genom
att dra deras uppmärksamhet till gröna växter som kändes välbekanta för dem.
Trädgårdar kunde upplevas som en plats där stress och oro lättade och där
människor med demens kom på andra tankar (Hernandez, 2007; Rappe & Topo,
2007).

”‟Would you like to go outside for a little while?‟
And for some of them it really cools them down. It
calms them to be outside and away from whatever
was agitating them.” (Hernandez, 2007, p. 135)
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Beteendestörningar
När människor med demens får vistas i terapeutiska trädgårdar förbättras
beteendestörningar i jämförelse med dem som inte får tillträde till terapeutiska
trädgårdar i samma utsträckning (Calkins et al., 2007; Detweiler et al., 2008;
Hernandez, 2007).
I en RCT -studie (Connell, et al., 2007) undersöktes variablerna: verbal agitation,
fysisk agitation och icke aggressionshandling (Tabell 4).

Tabell 4. Utomhusaktivitetens betydelse på beteendestörningar.
Utomhusgrupp

Inomhusgrupp

Baslinjemätning

Intervention

Baslinjemätning

Intervention

Medelvärde (SD)

Medelvärde (SD)

Medelvärde (SD)

Medelvärde (SD)

Icke
aggression

6.50 (2.92)

5.90 (2.23)

6.30 (2.91)

5.40 (2.88)

Fysisk
agitation

7.70 (3.30)

7.10 (3.07)

6.00 (2.31)

6.50 (1.90)

Verbal
agitation

9.60 (3.03)

7.10 ( 2.42) *

8.60 (4.22)

7.80 (3.94)

*p<.005 (Connell et al., 2007, p. 204)

Beteendestörningarna i utomhusgruppen minskade från basmätningen till
interventionen. Minskningen i verbal agitation var statistiskt signifikant. Även
inomhusgruppen minskade i verbal agitation, men däremot ökade den fysiska
agitationen. Ingen av förändringarna i inomhusgruppen var statistiskt signifikant
(Connell et al., 2007).
Vissa människor med demens reagerar negativt på att vara inlagda under en längre
tid på en akut psykogeriatriskavdelning, de reagerar ofta med ett aggressivt
beteende. Fysisk och psykisk agitation minskade när inneliggande patienter med
demens fick komma ut. Patienterna mådde bra av att vistas i dagsljus, titta på
väderförändringar och att ha kontakt med jord och växter. En känsla av frihet
ökade deras livskvalitet (McMinn & Hinton, 2000).
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Välbefinnande och autonomi
Utsikt från ett fönster mot en trädgård hjälper människor med demens att
observera livet som pågår utanför. Färger och lukter från blommor stimulerar
känslor och väcker minnen. Årstidsväxlingar på träd och gröna växter utanför
fönstret hjälper dem att orientera sig i tid och rum (Hernandez, 2007; Rappe &
Topo, 2007).
Personalen glömmer ibland att människor med demens levde ett vanligt liv innan
de flyttade in på ett äldreboende. Det är viktigt att ta reda på vilka intressen som
de hade innan de blev sjuka. Rutiner och ritualer hjälper människor med demens
att behålla banden till något välbekant från deras tidigare liv. Det kan återföra dem
till verkligheten. Naturliga utemiljöer ger goda förutsättningar till detta
(Hernandez, 2007).
Trädgårdsterapi ökade självkänslan hos människor med demens. De klarade av att
fullfölja aktiviteterna och kunde känna att de hade lyckats. Den ökade
självkänslan bidrog till ökad autonomi och känsla av underlägsenhet minskade.
De som var blyga och tystlåtna inomhus, blev mer sociala utomhus. Även när de
kom in igen efter utevistelsen var de mer utåtriktade och sociala (Thelander et al.,
2008; Rappe & Topo, 2007).
“Mrs Virta with Alzheimer´s disease and mild dementia
has been silent the whole day. She was used to long strolls
before getting problems in orientation and when she was
taken for a walk she becomes far more talkative and looks
happy and relaxed.” (Rappe & Topo, 2007, p. 240)

Människor som befann sig i ett tidigt stadium av sjukdomen och som fortfarande
kunde gå ut ensamma upplevde att naturen gav en känsla av frihet, lättnad och
välbefinnande (Duggan, Blackman, Martyr & Van Schaik, 2008).
”He said it makes him feel free.”(Duggan et al., 2008, p. 195)
En terapeutisk trädgård gav dementa människor friheten att välja om de ville vara
inomhus eller gå ut i trädgården. Ett val som ökade deras autonomi och påverkade
beteenden i positiv riktning. Det fanns också tillfällen när människor med demens
10

inte ville vistas utomhus. Vid dessa situationer hade frågan om de ville gå ut oftast
ställts för snabbt. Ju mer dementa personerna var desto svårare var det för dem att
säga ja med kort varsel (Detweiler et al., 2008; Rappe & Topo, 2007).

Sociala effekter
Social interaktion utomhus var mindre krävande för människor med demens,
eftersom omgivningens uppmärksamhet var riktad mer mot saker i naturen än mot
enskilda individers beteenden. Utomhusvistelse skapade bra samtalsämnen och
ökade den sociala gemenskapen mellan personal och människor med demens och
även mellan boenden. Den goda effekten höll i sig även efter att människorna
kommit in igen (Duggan et al., 2008; Rappe & Topo, 2007).
“Mr Kallio with moderate dementia has just been
outside with his visitor. He is taken to the dining room in
the wheelchair. He smiles and asks the man next to him:
„Have you been outside?‟ he continues: „I have been
taken twice!‟ “ (Rappe & Topo, 2007, p. 242)

De som hade begynnande demens och som fortfarande kunde promenera i naturen
ensamma utan tillsyn, upplevde promenaden först och främst som en social och
identitetsstärkande aktivitet. Promenaden behövde inte fylla en praktisk funktion.
(Duggan et al., 2008).
” It‟s a change, I love seeing people. I‟m well known, you
know, in the town. There‟s usually lots of people who stops
and talks.“(Duggan et al., 2008, p. 195)

En inbjudande utemiljö eller trädgård i anslutning till ett äldreboende främjade
social samvaro och bidrog till ökad besöksfrekvens. Speciellt yngre släktingar var
mer villiga att besöka sina mor- och farföräldrar när de fick möjligheten att sitta i
trädgården och umgås (Hernandez, 2007).
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Läkemedelsförbrukning
Utomhusaktiviteter, exempelvis, fysisk terapi och måltider utomhus, kan vara ett
komplement till den farmakologiska behandling, som människor på ett
äldreboende ofta är insatta på (McMinn & Hinton, 2000; Hernandez, 2007).
I en amerikansk undersökning studerades sambandet mellan ordinerad
psykofarmaka och exponering för terapeutisk trädgård för människor med demens

Total ordination

(Figur 2) (Detweiler, Murphy, Kim, Myers & Ashai, 2009).

200
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Låg exponering i
terapeutisk trädgård

Figur 2. Totalt antal ordinerade läkemedel under observationsåret.
(Detweiler et al., 2009, s. 327).

Det fanns inga signifikanta skillnader i ordinering av primär antidepressiva mellan
gruppen med hög exponering och låg exponering i terapeutisk trädgård. Däremot
fanns det en signifikant skillnad i behovet av sekundär antidepressiva (p<0.005).
Sekundär antidepressiva ordinerades endast till gruppen med låg exponering i
terapeutisk trädgård. Gruppen med låg exponering behövde mer antipsykotika än
gruppen med hög exponering. Skillnaden var statistiskt signifikant (p<0.001). Det
fanns marginellt ökad ordination av anxiolytika(ångestdämpande) hos gruppen
med låg exponering, men skillnaden mellan grupperna var inte signifikant. Färre
människor med demens behövde hypnotika i gruppen med låg exponering än i
gruppen med hög exponering. Denna skillnad var statistiskt signifikant (p<0.001)
(Detweiler et al., 2009).
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Antalet människor med demens som inte behövde behovsläkemedel ökade från
35,3 % till 55,9 % under observationsåret i jämförelse med basåret när den
terapeutiska trädgården ännu inte var tillbyggd till äldreboendet . Att människor
med demens får tillträde till en terapeutisk trädgård kan även ha andra fördelar.
Utevistelsen kan sänka kostnader för läkemedel och minska risken för
polyfarmaci (Detweiler et al., 2008; 2009).

Implementering i klinisk verksamhet
Aktiviteter rekommenderas för människor med demens, för att upprätthålla
förmågor och funktioner (Thelander et al., 2008). Resultatet kommer att
presenteras med underkategorierna: trädgårdsaktiviteter och grad av
engagemang.
Trädgårdsaktiviteter
En svensk studie visade att människor med demens var villiga att delta i
trädgårdsarbete. De vanligaste aktiviteterna förutom promenader, var att sprida
grus på gångar, kratta grusgångar, rensa ogräs, bära ogräs till komposten, plantera
blommor samt att plocka bort vissna blommor från blomlådor. Aktiviteter som
dementa människor tog egna initiativ till var när de plockade blommor, plockade
upp skräp, plockade frukt och krattade gräs. Behovet av hjälp ökade när
trädgårdsaktiviteterna blev mer fysiskt krävande, som vid lyft av tunga
vattenkannor. Även vid aktiviteter där människor med demens var tvungna att
böja sig ner eller när arbetsuppgiften krävde flera steg ökade hjälpbehovet.
Aktiviteter som krävde god syn och perception samt förmågan att kunna skilja på
ogräs och icke ogräs, ökade behovet av hjälp. Trädgårdar är en passande miljö,
om aktiveringen utförs individuellt. Det kan vara mycket krävande och svårt att
aktivera många människor med demens samtidigt (Thelander et al., 2008).
Trädgårdsterapi utfördes på gruppnivå med jämförbart antal dementa människor
per personal som vid mer traditionella aktiviteter (Gigliotti & Jarrott, 2005).
Personalens attityd till att använda grön terapi i omvårdnaden av människor med
demens var i stora drag positivt, även om växterna orsakade vissa problem. De
äldre åt av växter, jord och giftiga bär, trampade på plantor, flyttade runt på
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blomkrukor utan avsikt och rensade bort riktiga blommor. Trots problemen ansåg
inte personalen att gröna växter skulle tas bort från omvårdnaden. Studien visade
att 65 % av personalen använde grön terapi i omvårdnaden, även om kunskap i
grön terapi saknades i vårdutbildningar (Rappe & Topo, 2007).
Grad av engagemang
Människor med demens visade ett större engagemang under trädgårdsterapin i
jämförelse med mer traditionell terapi (Gigliotti & Jarrot, 2005) (Tabell 5).
Tabell 5. Trädgårdsterapi versus traditionell terapi
Aktivitet

Trädgårdsterapi

Traditionell terapi

Genomsnittlig tid av
engagemang i %

77.69* (sd=22.27)

27.74 (sd=21.70)

Genomsnittlig poäng för
positiva känslor (Max
poäng=5)

2.43* (sd=0.74)

1.90 (sd=0.65)

*p=0.001 (Gigliotti & Jarrot,2005,

p. 373)

Det fanns en statistiskt signifikant skillnad i genomsnittlig tid som deltagarna var
aktivt engagerade under trädgårdsterapin jämfört med mer traditionell terapi.
Deltagarna i studien upplevde mer positiva känslor under trädgårdsterapin jämfört
med mer traditionell terapi, skillnad var signifikant (Gigliotti & Jarrot, 2005)
I en holländsk studie gjordes en jämförelse av aktiviteter på ”gröna farmer” och
traditionella dagverksamheter. Aktiviteterna var mer tillgängliga, mer fysiskt
krävande och mer variationsrika på ”gröna farmer” än på traditionella
dagverksamheter. Människor med demens som deltog i aktiviteter på ”gröna
farmer” var engagerade 75 % av tiden. I den traditionella verksamheten var
engagemanget 55 % av tiden. Den slutsats som drogs i studien var att ”gröna
farmer” är bättre på att stödja och bevara olika funktioner hos dementa människor,
och att aktiviteter under grön terapi är bättre anpassade till människor med
demens än traditionella aktiviteter (De Bruin et al., 2009).
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DISKUSSION
Vistelse i skog och mark, promenader och rörelser har positiva effekter på kropp
och själ. Under senare år har fler och fler forskningsresultat visat att det finns
vetenskapliga belägg för detta, som tidigare har tagits för givet. Syftet med
litteraturöversikten var att belysa naturens effekter för människor med demens och
att beskriva implementering av naturen i klinisk verksamhet. Sammanfattningsvis
visar resultatet att kontakt med natur och grönska ökar livskvaliteten, och stärker
funktioner och förmågor hos människor med demens. Några biverkningar med
grön terapi framkom inte i forskningsresultaten.

Resultatdiskussion
Flera redovisade resultat kan uppfattas som ganska självklara, med tanke på att
människor utan demenssymtom tillgodogör sig naturens effekter på ett liknande
sätt som människor med demens. De mest citerade teorierna i ämnesområdet
menar att stressnivån sänks när människor exponeras för naturmiljöer. Hartig,
Evans, Jamner, Davis och Gärling (2002) påvisade att blodtrycket och stressen
hos 112 människor sänktes betydligt mer efter en promenad i naturen än efter en
promenad i statsmiljö.
Resultatet visade att den totala sömnmängden ökade när människor med demens
fick vistas mer utomhus. En god nattsömn medför många positiva effekter på
välbefinnandet. Det är en bra anledning till varför utevistelse ska prioriteras mer i
omvårdnaden. Bengtsson (2003) menar att utevistelse ger positiva hälsoeffekter
genom solljus, utemiljö och fysiska aktiviteter. Det förbättrar bland annat
sömnkvaliteten hos äldre människor.
Det framkom i resultatet att naturliga utemiljöer stöttar och bevarar funktioner och
förmågor hos människor med demens. Livskvaliteten ökar för människor med
demens om personalen tar reda på deras tidigare intressen. Kunskapen kan hjälpa
personalen att se varje persons individuella behov. Gibson, Chalfont, Clarke,
Torrington och Sixsmith (2007) säger att personalen ska ta tillvara på kunskap och
intressen som människor med demens hade innan de blev sjuka.
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Jansen och Von Sadovszky (2004) menar att människor har olika behov och
intressen, även om de har drabbats av samma sjukdom.
Resultatet visade att det fanns vissa problem med att använda grön terapi i
omvårdnaden. Andra problem eller hinder som kan begränsa utevistelsen är vädret
och utemiljön runt ett äldreboende. Finns det tillgång till en inglasad veranda med
gröna växter eller en trädgård är det bra om dessa platser utnyttjas till grön terapi
och sociala sammankomster. Att exempelvis, servera vissa måltider ute på
verandan, med utsikt mot grönområden, kan ge positiva fördelar för människor
med demens och personal. Hartig et al. (2002) slog fast i en studie att det
diastoliska blodtrycket sjönk under de första 10 minuterna hos deltagarna som
satte sig i ett rum med utsikt mot träd och grönska, efter att de hade varit utsatta
för stress en period. Efter samma mängd av stress, ökade däremot blodtrycket hos
deltagarna som satte sig i ett rum utan fönster och tittade in i väggen.
Resultatet visade att ordination av psykofarmaka minskar när människor med
demens ofta får vistas i terapeutisk trädgård. En omdiskuterad fråga inom vården
är höga kostnader för läkemedel. En minskning av läkemedelsförbrukningen leder
till kostnadsbesparingar för samhället. Enligt Lundkvist (2006) har ökade hälsooch sjukvårdskostnader i Sverige medfört att nytta i förhållande till kostnader av
medicinska interventioner har fokuserats alltmer. Lundkvist, menar vidare att det
är viktigt att den hälsoekonomiska informationen som beslutsfattare efterfrågar
verkligen påverkar beslut och prioriteringar inom vården. Även risken för
polyfarmci minskar hos människor med demens när ordinationen av läkemedel
minskar. Fastbom (2001) säger att polyfarmaci ökar kraftigt risken för
läkemedelsbiverkningar. Han förklarar också att användning av psykofarmaka på
äldreboende är vanligt, och att de flesta som bor där är dementa och känsliga för
preparaten. Fastebom, menar vidare att användning av psykofarmaka är en stor
riskfaktor för fallolyckor hos äldre.
Människor utan demenssymtom har friheten att välja när de vill vistas utomhus,
till skillnad från människor med demens, som ofta är i behov av personalens stöd
och hjälp för att komma ut. Det är viktigt att ledning och personal som är
ansvariga för omvårdnaden lyfter frågan om utevistelse och grön terapi till
diskussion. Utevistelse ska prioriteras högt och schemaläggas i veckoplaneringen.
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Det ska vara lika självklart att människor med demens får komma ut regelbundet,
som att få rummen städade. Chapman, Hazen och Noell-Waggoner (2007) menar
att grön terapi kräver personal som är aktiva och bekväma i trädgårdsaktiviteter
och som förstår sin viktiga roll. Forskarna säger vidare att i det långa loppet är det
viktigt att övertyga ledningen om naturens positiva effekter, så att
trädgårdsaktiviteter får en högre prioritet i planeringsprocessen.
Brist på personal kan ibland vara ett argument för att inte använda sig av grön
terapi i omvårdnaden för människor med demens. I resultatet framkom det olika
uppfattningar om hur personalkrävande grön terapi kan vara. Några forskare
hävdade att grön terapi ska göras på individnivå och andra menade att grön terapi
kan utföras i grupp med jämförbart antal personal som i mer traditionella
aktiviteter. Enligt Chapman et al. (2007) är det viktigt att personalen har
utbildning i att planera och engagera människor med demens i grön terapi.
Forskarna säger vidare att personalens teknik och undervisning i trädgårdsterapi
ska vara anpassad till människors funktionsnedsättning på olika nivåer.

Metoddiskussion
Studier som ingår i resultatredovisningen är gjorda i Sverige, Finland,
Nederländerna, England, Australien och USA. Forskningsresultaten har god
samstämmighet, vilket gör att det är generaliserbart till många delar av världen
med en åldrande befolkning.
Ämnesområdet valdes utifrån ett intresse för natur och hälsa ur förebyggande
perspektiv. Tanken var från början att skriva om naturens påverkan på människor
med psykiska sjukdomar. Men under artikelsökningen visade det sig att
forskningsområdet var spretigt och det var problematiskt att hitta tillräckligt
många artiklar med hög evidensnivå. Det upptäcktes istället flera studier som var
inriktade på demensrelaterade symtom och natur. Och i kombination med egna
erfarenheter från omvårdnaden med människor med demens, kändes det naturligt
och intressant att skriva en uppsats i valt ämnesområde.
Många av artiklarna i litteraturöversikten är välciterade och återkommer i flera
olika studier. Ändå noterades det att många forskare diskuterar evidensnivån i sin
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forskning. Osäkerheten kan bero på att det är svårt att säkerställa evidensen i
natur-interventioner. En svårighet är att människor med demens inte själva kan
berätta om sina upplevelser av ”natur i vården”, de kan inte svara på enkäter eller
kommunicera muntligt. Andra svårigheter i natur-interventioner är komplicerade
situationer med flera bias variabler att ta hänsyn till. Positiva effekter kan komma
från flera håll. De flesta studier som har gjorts är observationsstudier och
fallstudier. Antal randomiserade och kontrollerade studier är begränsat.

Det etiska kravet kan tyckas självklart men faktum är att etiken inte alltid får
tillräckligt med uppmärksamhet i studier som görs (Polit & Beck, 2008, s. 167).
Många anser att RCT- studier har den högsta evidensnivån. Men studier på
människor med demens kräver kanske andra eller kompletterande
forskningsmetoder. Det är inte säkert att RCT-studier alltid passar i de
sammanhang som diskuteras i litteraturöversikten. Hultman (2005, s. 14) påstår
att studier som har gjorts ger tillräckliga belägg för att det är rätt och viktigt att
göra fortsatta studier i ämnet.

Slutsats
Att använda ”natur i vården” skapar många fördelar för människor med demens.
Biverkningar är obefintliga och livskvaliteten ökar. Därför ska utevistelse och
grön terapi prioriteras och implementeras i den dagliga verksamheten. Det är
viktigt att personalen har kunskap om naturens positiva effekter för människor
med demens. Kunskapen ska användas i omvårdnaden.

Förslag till fortsatt forskning
Det skulle vara intressant att ta reda på i vilken utsträckning naturen används i
omvårdnaden i Sverige. Att undersöka personalens attityd och kunskapsnivå i
grön terapi, är ett annat intressant forskningsområde.

18

REFERENSER
* artiklar i resultatet

Axelsson, Å. (2008). Litteraturstudie. I M. Granskär, & B. Höglund-Nielsen
(Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 173-188).
Lund: Studentlitteratur.
Beckwith,E,M.,&Gilster,D,S. (1997). The paradise garden: A model garden
design for those with alzheimer's disease. Activities, Adaptation & Aging, 22, 316.
Bengtsson, A. (2003). Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindradeKunskapssammanställning. Rapport 2003:60. Stockholm: Statens
folkhälsoinstitut.
Bossen, A. (2010). The importance of getting back to nature for people with
dementia. Journal of Gerontological Nursing, 36, 17-22.
* Calkins, M., Szmerekovsky, J.G., & Biddle, S. (2007). Effect of increased time
spenr outdoors on individuals with dementia residing in nursing homes. Journal of
Housing for the Elderly, 21, 211-228.
Carlsson, S.,& Eiman, M.(2003).Evidensbaserad omvårdnad: Studiematerial för
undervisning inom projektet “Evidensbaserad omvårdnad-ett samarbete mellan
Universitetsjukhuset MAS och Malmö högskola. Malmö: Malmö högskola, Hälsa
och samhälle, Avdelning för omvårdnadsvetenskap, rapport nr 2.
Chapman,J,N.,Hazen,T.,&Noell-Waggoner,E. (2007).Gardens for people with
dementia: increasing access to the natural environment for residents with
alzeimer’s. Journal of Housing for the Elderly,21, 249-263.
* Connell, B.R., Sanford, J.A., & Lewis, D. (2007). Therapeutic effects of an
outdoor activity program on nursing home residents with dementia. Journal of
Housing for the Elderly, 21, 195-209.
* De Bruin, S.R., Oosting, S.J., Kuin,Y., Hoefnagels, E.C.M., Blauw, Y.H., De
Groot, L.C.P.G.M., & Scholes, J.M.G.A. (2009). Green care farms promote
activity among elderly pepole with dementia. Journal of Housing for the Elderly,
23, 368-389.
* Detweiler,M.B., Murphy,P.F., Kim,K.Y., Myers,L.C., & Ashai, A. (2009).
Scheduled medications and falls in dementia patients utilizing a wander garden.
American Journal of Alzheimer‟s Diseas & Other Dementias,24, 322-332.
*Detweiler,M.B.,Murphy,P.F.,Myers,L.C.,&Kim,K.Y. (2008). Does a wander
garden influence inappropriate behaviors in dementia residents?. American
Journal of Alzheimer‟s Diseas & Other Dementias, 23, 31-45.
Downe-Wamboldt, B. (1992) Content analysis: method, applications, and issues.
Health Care for Women International, 13, 313-321.
19

* Duggan, S., Blackman, T., Martyr, A., & Van Schaik, P. (2008). The impact of
early dementia on outdoor life- A ’shrinking world’?. Dementia, 7, 191-204.
Fastbom, J. (2001). Ökat läkemedelsintag bland äldre innebär ökad risk för
problem. Läkartidningen, 98, 1674-1679.
Gibson, G,. Chalfont, G.E., Clarke, P.D., Torrington, J.M., & Sixsmith, A.J.
(2007). Housing and connection to nature for people with dementia: Findings
from the independent project. Journal of Housing for the Elderly, 21, 55-72.
* Gigliotti,C.M.,& Jarrot,S.E. (2005). Effects of horticulture therapy on
engagement and affect. Canadian Journal of Aging, 24, 367-377.
Hartig, T,. Evans, G.W,. Jamner, L.D, Davis, D.S & Gärling, T. (2002). Tracking
restoration in natural and urban field settings. Journal of Environmental
Psychology, 23, 109-123.
* Hernandez, R.O. (2007). Effects of therapeutic gardens in special care units for
people with dementia: two case studies. Journal of Housing for the Elderly, 21,
117-152.
Hultman, S-G. (2005). Natur i vården Grön terapi och rehabilitering – en naturlig
del av framtidens hälso- och sjukvård? Förstudie för Landstinget i Uppsala län.
Jansen, D.A., & Von Sadovszky, V. (2004). Restorative activities of communitydwelling elders. Western Journal of Nursing Research, 26, 381-399.
Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: tward an integrative
framework. Journal of Environmental Psychology, 15, 169-182.
Lundkvist,J. (2006). Ekonomiska utvärderingar allt viktigare i vården.
Läkartidningen, 22, 3617.
* McMinn, B.G., & Hinton,L. (2000). Confined to barracks: The effects of indoor
confinement on aggressive behavior among inpatients of an acute psychogeratric
unit. American Journal of Alzheimer‟s Disease, 15, 36-41.
Ottosson, J., & Grahn, P. (2005). A Comparison of Leisure Time Spent in a
Garden with Leisure Time Spent Indoors: On Measures of Restoration in
Residents in Geriatric Care. Landscape Research, 30, 23-55.
Ottosson,Å.,& Ottosson,M. (2006).Naturkraft-om naturens lugnande, stärkande
och läkande effekter. Stockholm: Wahlströms & Widstrand.
Polit, D.F.,& Beck, C.T. (2008). Nurisng Research: Generating and assessing
evidence for nursing practice (8h Ed.). Philadelphia: Lippincott Company.
Rappe, E. (2005). The influence of a green environment and horticultural
activities on the subjective well-being of the elderly living in long-term care.
Doctoral dissertation, Univ. of Helsinki, Deptartment. of Applied Biology, Publ.
24.

20

*Rappe, E., & Topo, P. (2007). Contact with Outdoor Greenery Can Support
Competence Among People with Dementia. Journal of Housing for the elderly,
21, 229-248.
SBU-rapport Nr 172. (2006). Vård av personer med demenssjukdom- vad vet vi
idag? Stockholm: SBU.
* Thelander, V.B., Robins Wahlin, T-B., Olofsson, L., Heikkilä, K., & Sonde, L.
(2008). Gardening activities for nursing home residents with dementia. Advances
in Physiotherapy, 10, 53-56.

21

Carlsson och Eiman (2003, s. 16).

Carlsson och Eiman (2003, s. 17).

Studiens syfte

Design, ansats,
mätinstrument

Deltagare

Analysmetod

Huvudresultat

Kvalitet

Calkins,
Szmerekovsky &
Biddle, 2007, USA

Att undersöka
utevistelsens betydelse
för sömn och
beteendestörning.

Kvantitativ studie,
kvasi-experimentell
design.

17 människor med
demens som
fortfarande kunde
kommunicera och 32
personal.

Tamhane´s T2-test ≈
Chi-2-test.

Ökad utevistelse leder
till 10 % förbättring
av sömnkvalitén.
Flera små men
positiva förbättringar
i beteendestörning.

Grad II

20 människor med
demens. 10 personer i
testgruppen och 10
personer i
kontrollgruppen.

Par T-test.

Utomhus gruppen
upplevde signifikanta
förbättringar i
oavbruten
sömnperiod och total
sömnmängd samt
signifikant förbättring
i verbal agitation.

Grad I

11 ”gröna farmer” och
12 traditionella
dagverksamheter för
människor med demens.

Chi-2 -test.

Fler och mer varierande
aktiviteter på ”grön
farm”. Aktiviteterna på
”grön farm” kräver mer
fysisk ansträngning.
Människor med demens
engagerar sig mer i
gröna aktivieteter.

Grad I

Att undersöka olika
mätinstrument för en
större studie i
framtiden.

Connell, Sanford &
Lewis, 2007, USA

Att samla info. om
utomhus aktiviteters
resp. inomhus
aktiviteters effekt på
sömn och
beteendestörningar .

Pilotstudie på 6
månader.
Actilume-L(sömn),
Cohen-Mansfield
Agitation Inventory
(CMAI)
Kvantitativ, RCTstudie, (basline,
intervention).
Pilotstudie på 1 år.
CMAI (mätskala för
beteendestörning)
Actilume-L(mätskala för

Analyserade artiklar i resultatet

Författare, årtal,
land

sömn)

De Bruin et al., 2009,
Nederländerna

Kvantitativ. Explorativ
karaktär. Comparative
cross-sectional studies.
Studien pågick under
2006-2008

BILAGA 3

Syfte 1: att ta reda på
vilka aktiviteter som
erbjuds på ”grön farm”
resp.traditionell
dagverksamhet och i
vilken grad människor
med demens engagerar
sig i aktiviteterna. Syfte
2: att ta reda på hur
mycket fysisk
ansträngning
resp.aktivitet kräver

Studiens syfte

Design, ansats,
mätinstrument

Deltagare

Analysmetod

Huvudresultat

Kvalitet

Detwelier, Murphy,
Myers & Kim,
2008,USA

Att undersöka om
terapeutisk trädgård
påverkar beteendet hos
människor med
demens.

Kvantitativ,
observationsstudie
under 2 år.

34deltagare från
demensboende.
Ålder: 74-92år.

Descriptive statistik,
Pearson´s
korrelations- och
regressionsanalys
Wilcoxon- test

Förbättringar i
beteendestörningar
var störst bland
deltagare som
använde terapeutisk
trädgård mest.

Grad I

28 deltagare från
demensboende.
Ålder: 74-92 år.

Descriptive statistik,
korstabeller samt
Pearson´s korrelation

Sekundär
antidepressiva
ordinerades endast till
grupp 2. Högre
ordination av
antipsykotika till
grupp 2.

Grad I

22 deltagare(11 män
& 11 kvinnor).
Ålder: 71-84 år. Alla
hade diagnosen
demens i ett tidigt
stadium.

Grounded theory där
transkriberingen
analyserades med
NVivo.

Vistelse i naturen
upplevdes först och
främst som en social
och
identitetsstärkande
aktivitet.

Grad II

CMAI (mätskala för
beteendestörning) .
Enkäter (Likert-skala)
till personal/anhöriga,
för att observera
beteendestörningar.

Detweiler, Murphy,
Kim, Myers & Ashai,
2009, USA

Att undersöka om
terapeutisk trädgård
påverkar
läkemedelsförbrukning.

Kvantitativ
observationsstudie,
under 2 år.
Grupp 1 (14 pers):
hög exponering av
terapeutisk trädgård

Analyserade artiklar i resultatet

Författare, årtal,
land

Grupp 2 (14 pers): låg
exponering av
terapeutisk trädgård
Att låta människor med
demens berätta om sina
erfarenheter av att
vistas i naturen och hur
sjukdomen påverkar
utevistelsen.

Kvalitativ studie med
semistrukturerade
intervjuer.

BILAGA 3

Duggan, Blackman,
Martyr & Van Schaik,
2008, England

Design, ansats,
mätinstrument

Deltagare

Analysmetod

Huvudresultat

Kvalitet

Gigliotti & Jarrott,
2005, USA

Att undersöka effekter
av trädgårdsterapi på
engagemang och
känslor.

Kvantitativ,
observationsstudie
under 9 veckor

48 deltagare (26 män
och 22 kvinnor)
Ålder: 46-98 år. Med
olika grader av
demens.

Par T-test.
Korrelationsanalys.

Det fanns statistisk
signifikans i
engagemang och
upplevda positiva
känslor för
trädgårdsterapi i
jämförelse med
traditionella
aktiviteter.

Grad I

2 demensboenden.
Personal och
anhöriga.

Grundat på teorierna:
psykoekologi,
psykologi och
sociologi.

Terapeutiska
trädgårdar bör finnas
vid alla hem för
människor med
demens.

Grad I

13 deltagare (8 män
och 5 kvinnor), på en
psykiatrisk
vårdavdelning.
Ålder: 74-85 år.

Par T-test.

Fysisk och verbal
aggression minskade
när de akut sjuka
patienterna fick
komma utomhus.

Grad II

Dementia Care
Mapping (DCM)
(skala för att mäta
känslor) .
Egna mätinstrument
med poängskalor.
(mäter engagemang).
Intervjufrågor
Hernandez, 2007,
USA

Att undersöka
effekterna av en
terapeutisk trädgård
vid ett demensboende.

Kvalitativ. Case
studie. Observationer
Djupintervjuer
The Apparent Affect
Rating Scale (AARS).

McMinn & Hinton
2000, Australien

Att undersöka
effekten av begränsad
tillgång till utevistelse
på fysisk och verbal
aggression hos
människor med
demens inlagda på en
akut
psykogeriatriskavd.

Kvantitativ kvasiexperminentell design
utan randomisering.
Var instängda 32
dagar innan de fick
komma utomhus.

BILAGA 3

Studiens syfte

Analyserade artiklar i resultatet

Författare årtal,
land

Studiens syfte

Design, ansats,
mätinstrument

Deltagare

Analysmetod

Huvudresultat

Kvalitet

Rappe & Topo 2007,
Finland

Syfte 1: att undersöka
gröna växters
betydelse för
välmåendet hos
människor med
demens.

Studie 1: Kvalitativ.
Enkäter med öppna
frågor och vägda svar.

Studie 1: 65 personal
Alla kvinnor. 72 % av
dem har trädgård som
hobby.

Studie 1: Descriptive
statistik. Kvalitativ
innehållsanalys med
fenomenlogisk
approach. Chi-2-test.
Korstabeller.

Studie 1: Gröna
växter ökar
välmående hos
människor med
demens.

Grad I

Syfte 2: att beskriva
dementa människors
upplevelse av naturen.

Studie 2: Kvalitativ.
Observationsstudie.
Dementia Care
Mapping 7th (DCM)

Studie 2: 123
människor med
demens

Studie 2: Kvalitativ
deduktiv
innehållsanalys med
hjälp av ett
dataprogram
(AtlasTI)

Studie 2: utevistelser
stimulerar känslor,
skapar välmående och
ökar interaktionen
mellan människor.

Att beskriva och ta reda
på vilka
trädgårdsaktiviteter som
är lämpliga för
människor med demens.

Kvantitativ. MiniMental State
Examination (MMSE).
Egna mätinstrument
med poängskalor

8 människor med
demens, som alla var
diagnostiserade och
hade ett aggressivt och
oroligt beteende.

Fisher´s Exact test.

Alla var villiga att delta
och arbeta med
trädgårdsaktiviteter.
Den vanligaste
aktiviteten förutom
promenad, var att sprida
och kratta grus i
grusgången, rensa ogräs
och bära ogräs till
komposten och plantera
blommor.

Thelander et al., 2008,
Sverige

Grad I

BILAGA 3

BILAGA 3

6 veckors studie.

Analyserade artiklar i resultatet

Författare, årtal,
land

