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Kan vårdmiljön stödja en
personcentrerad vård och
omsorg?



Förvirring/desorientering

Ensamhet

Brist på 
kontroll

Vilsenhet

Fall
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Ett personcentrerat förhållningssätt

What´s the matter with You?
What matters to You?



Vad är en människa?

Ett objekt – ett levande biologiskt material? 
En patient…
(Vad någon är)

Ett subjekt – någon som har känslor och 
erfarenheter och interagerar med andra människor? 

En person…
(Vem någon är)



…vad personer har möjlighet att göra och vara 
…på livskvalitet 

…och att undanröja hinder 
……för att skapa större frihet att leva ett liv man       

värdesätter 

Ett personcentrerat 
förhållningssätt fokuserar på



En vilja att samarbeta 

Vad krävs för att miljön ska utgöra 
ett stöd för välbefinnande vård 
och omsorg ?

Förståelse för varandras 
begrepp, problem och förslag 
till  lösningar 

Ett medvetet, tydligt och 
värdeburet ledarskap 
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Levnadsberättelsen Strategier för bemötande Personligt  anpassade miljöåtgärder Personcentrerade aktiviteter, helt el ler delvis



Vad är läkande miljöer?

Kontroll
Orientering
Socialt stöd
Avledning



Var är min säng?
Vilka dörrar få
jag öppna?
Hallå, var
är alla ?? 



Hälsa

Individ

Miljö

Omvårdnad



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

Hälsa och ohälsa



Vad har naturen för
inverkan på dig?

Hur kan du skapa 
förutsättningar för att
dem du vårdar får ta
del av naturens 
läkande kraft?



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





Dissertation; Wijk, H. Colour perception in old age, Göteborgs Universitet 2001

Diskriminering
Identifiering
Preferenser
Kognitiv support



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



En personcentrerad miljö strävar efter att 
bibehålla någons personlighet, stödja 
resurser och värna om integritet trots 
sviktande funktioner



• 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



www.mfd.se



Tredje uppgiften

Nationella riktlinjer
SIS standardarbete
Kunskapsstöd, checklistor





Toalett/
Badrum

Kontrollpunkt Upp-
fyllt

Om nej –
beskriv eventuell 

förbättringsåtgärd

Prio
1 - 4

Alla toalettdörrar 
har en särskiljande 
färg

Ja  
Nej

Det finns en 
konkret bild av en 
toalettstol på 
dörren, en symbol 
och/eller ett ord 
som WC eller 
toalett. 

Ja   
Nej

Måla om toalettdörrarna. 
Tala med bostadsbolaget. 2

Tala med Amiras 
anhöriga om vilken symbol 
som skulle passa på hennes 
toadörr.
Ta bort WC symbolen på 
Eriks dörr. Den förvirrar 
honom bara. Ersätta med 
annan symbol/bild?

1

1

Miljön ska stödja orienteringen till och från toaletten 









Tydlig skyltning
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En god vårdmiljö beaktar alla delar

Värdegrund/vårdfilosofi

Fysisk miljö Varande och görande


