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Hälsa sker inuti människan och 

vårdens uppgift är att skapa sådana 

förutsättningar att hälsa främjas

Hälsa och ohälsa



Vad är god omsorg och omvårdnad?

Hälsopromotion

Stödja 

-hälsa och tilltro till sin 

egenförmåga

- anpassningen till en 

förändrad livssituation 

såsom 

sjukdomstillstånd och 

funktionsnedsättningar 



Vårdmiljön är komplex
Fysisk och psykosocial dimension 

- leda till vårdskador

- Främja hälsa





Wijk H. 2001 Colour perception in old age, 

Doctoral thesis Gothenburg University





En personcentrerad 

vårdmiljö

Relationen mellan omgivning, 
hälsa och omvårdnad



Täppan 
SDN Kortdala

Syfte

Att studera effekter av en intervention av den fysiska 

miljön inom ett äldreboende



Före



Efter



Efter



Efter



Konklusion

Ökad

Säkerhet

Tillfredsställelse

Förtroende



Personcentrerad vård ett nytt 
modeord?
Ett grundantagande för en personcentrerad

vård är att vi alla är personer som kan råka

ut för ohälsa till exempel i form av sjukdom,

och att man inte blir sin sjukdom eller sitt

symptom



Att reflektera över

Vad får dig att känna dig värdefull och betydelsefull?

På vilket sätt skulle du kunna överföra det till mötet

med de personer med sjukdom och deras närstående

som Du möter i Ditt arbete?



- Patientens berättelse

- Överenskommen delaktighet/partnerskap

- Teamarbete

- Dokumentation

Centrum för personcentrerad vård (GPCC) 

vid Göteborgs universitet

Grundlägande principer för en 

personcentrerad vård



.

Integritet
Självbestämmande

Samråd

Delaktighet i miljöns utformning?



Att reflektera över
Vad skulle vara viktigt för andra att veta om dig om du

själv inte kunde uttrycka dig? 

Hur vill du exempelvis ha det på morgonen? 

Skulle det vara möjligt att genomföra i vården ?

Om nej, varför inte?



• Ett tempo som är anpassat till dem som vårdas

• Gemensam personcentrerad värdegrund 

• Ett klimat som befrämjar sociala relationer 

• Tillgänglig, personlig och professionell vård 

• Gästfrihet – att få bjuda på det lilla extra

• Att känna sig välkommen och delaktig

Edvardsson och medf. 2005

En personcentrerad miljö
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• Utomhusvistelser viktigt för hälsa och välbefinnande 
(Bengtsson, A. 2003)



Återhämtning från 

informationsbelastning

Återhämtning från stress

Aktiviteter

Reflektion

Forskningen visar att…







Fundera över hur patienter och personal är klädda

där du arbetar/studerar

Vad betyder detta för interaktionen och

upplevelserna tror du?



En god vårdmiljö beaktar alla

delar
Värdegrund/vårdfilosofi

Fysisk miljö Varande och görande



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



Sheffield Care 

Environment 

Assessment  

Matrix (SCEAM)

Location

Outside 

spaces

Form & 

circulation 

spaces

Day spaces Bathrooms 

& toilets

Private 

rooms

Staff spaces

Safety & health (66)

Support for physical 

disability (55)

Comfort of indoor 

environment (39)

Support for cognitive 

impairment (26)

Awareness of outside 

world  (33)

Normalness & authenticity 

(32)

Privacy (47)

Personalisation (20)

Choice & control (25)

Community (20)

Provision for staff (7)



Personcentrering 

inom 

patientsäkerhet 

för sköra äldre på 

akutsjukhus inom 

slutenvård

Studier kring…

Ulin, K., Henoch, I., Lepp, M.,

Fröst, P., Wijk, H. 



Vårdmiljöns 

betydelse för gott 

åldrande

Studier kring…

Falk H., Wijk H., Persson L-O., Falk, K. (2013) A sense of home in residential  

care. Scandinavian Journal of Caring Science 27 (4)





Arbeta med ständiga 
förbättringar

Planera

GörStudera

Lär
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