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Sammanfattning    

Vårdmiljöer som patienter möter kan upplevas välkomnande och trivsamma eller kala 

och sterila och ge en känsla av institution. Patienter upplever och tolkar omgivningen på 

olika sätt och vårdmiljöns utformning kan ha betydelse för känslan av välbefinnande. 

Syftet med denna studie var att granska faktorer i vårdmiljön på sjukhus som kan 

påverka patienters upplevelse av välbefinnande. Vi har använt oss av kvalitativa och 

kvantitativa artiklar som analyserats enligt Fribergs (2006) modell för 

forskningsöversikt. Totalt har nio artiklar använts som svarar på syftet och fokus har 

varit ett patientperspektiv. I artiklarnas resultat fann vi två huvudkategorier med fyra 

respektive fem delkategorier. De fysiska element som påverkar patientens 

välbefinnande är: konst, gröna växter, färg, ljus, natur och ljud. I utformningen av 

vårdmiljön och hur patienten upplever den framkom följade: att känna sig som hemma, 

sociala interaktioner, möjlighet till avskildhet, behovet av kontroll, att känna trygghet 

och säkerhet. Det framgår i de analyserade artiklarna att det är viktigt att kunna vila 

blicken på något och att ha en utsikt ut mot naturen. Gröna växter omkring sig ger en 

positiv känsla och att omgivningen upplevs som hemtrevlig kan främja välbefinnandet. 

Möjligheten att bevara och skapa sociala interaktioner var viktigt samtidigt som 

möjlighet till avskildhet betonades. 

 

Nyckelord: patient, vårdmiljö, estetik, välbefinnande, sjukhus 
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INLEDNING 

 

Denna studie handlar om den estetiska vårdmiljöns inverkan på patientens hälsa och 

välbefinnande. Det är en litteraturöversikt som baserar sig på tidigare forskning inom 

området. Under vår verksamhetsförlagda sjuksköterskeutbildning möttes vi av olika 

vårdmiljöer där en del upplevdes som välkomnande och trivsamma medan andra var 

kala och torftiga. På flera ställen har känslan av institution varit påtaglig och det har 

saknats en eftertänksamhet i utformningen. Intresset för hur dessa miljöer påverkar 

patienten och vilka faktorer i vårdmiljön som har betydelse gav grunden till vår studie.   

 

I nuläget upplever vi att vårdmiljöer känns som ett aktuellt ämne då privata 

vårdcentraler och sjukhus kommit till där vårdmiljön ofta upplevs mer genomtänk och 

patientinriktad. Med hjälp av forskning om vårdmiljön kan vårdinrättningar få specifika 

riktlinjer och redskap för att kunna skapa bästa möjliga miljö i vården för patienten. De 

sjukhusmiljöer som patienter vistas i upplever vi ligger efter i tiden med tanke på den 

estetiska vårdmiljön. Därför har vi valt att fokusera på forskning om estetik och sjukhus. 

Vi anser att det är viktigt som sjuksköterska ha kunskap om vårdmiljöns betydelse för 

att kunna främja patientens hälsoprocesser. 

 

 

BAKGRUND 

 

Den fysiska vårdmiljöns betydelse för hälsa 

Arkitektur kan påverka oss både kroppsligt och själsligt. När människor befinner sig i 

en omgivning som de är tillfreds med skapar det en balans i tillvaron och stärker hälsan 

och det psykiska välbefinnandet. Processen för att uppnå balans och harmoni kan 

stödjas och påbörjas av olika händelser i den omgivande miljön. Miljön kan ha läkande 

kvaliteter och om arkitekturen utformas på rätt sätt kan den främja personlig utveckling 

och skapa självkänsla och social förändring (Wikström, 2003).  

 

I mitten av 1800-talet påvisade Florence Nightingale vikten av miljöns betydelse för 

vårdande i termer som ljus, värme, ventilation och även av närheten till sjuksköterskan 

för patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Att ha patienten i centrum är en 

princip som ofta förs fram i utvecklingen av vården men det har inte alltid synts i 

planeringen av miljön (Wijk, 2010). Vårdmiljöutvecklingen har historiskt sett anpassats 

till utvecklingen av medicinska specialiteter som medicintekniska behov, personalens 

arbetsmiljö och ekonomiska resurser. Detta har lett till att den personcentrerade miljön 

har kommit i skymundan (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

 

Teorin om en stödjande vårdmiljö har som mål att genom evidensbaserad forskning få 

fram riktlinjer om hur olika designlösningar skall göras för att främja patienters hälsa. 

Stress är ett dokumenterat problem för patienter, familjer, besökare och även hos 

sjukvårdspersonal. Sjukdom och de ibland negativa sjukhusupplevelserna kan orsaka 

stress hos en människa. Men trots detta har lite gjorts för att skapa de omgivningar som 

lugnar patienterna, stärker deras hanteringsförmåga eller tillfredställer deras 
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psykologiska eller sociala behov. Genom att lindra stress och förstärka 

hanteringsförmågan och andra hälsoresurser kan stödjande vårdmiljöer bidra till fler 

positiva hälsovinster (Ulrich, 2001). En psykosocialt frånstötande vårdmiljö däremot 

kan ge negativa effekter som högre närvaro av hallucinationer, ökad depression, högre 

smärtupplevelse och längre vårdtider (Ulrich, 2000). 

 

Genom att skapa en stödjande vårdmiljö krävs både kunskap om vad ohälsa kan 

innebära och specifik kunskap om vad personen som vårdas har för individuella 

önskemål och behov. I skapandet av en stödjande vårdmiljö är målet att få en 

personcentrerad miljö där patienten, närstående och vårdpersonal känner sig 

välkommen, sedd och delaktig. Utformningen av miljön har stor betydelse som 

stimulans för hälsa och välbefinnande och där kan sjuksköterskan bidra till en vårdmiljö 

som kan stötta patientens integritet, individuella resurser och läkeprocesser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). I en stödjande vårdmiljö väljs miljökaraktäristiska saker 

bort som kan ha en negativ inverkan på hälsoprocessen. Dessutom implementeras de 

element som forskning visat kan lugna patienter, reducera stress samt stärka 

hanteringsförmågan och hälsoprocessen (Ulrich, 2000). 

 

Estetik 

Ordet ”estetik” härstammar från det grekiska ordet för förnimmelse, som innebär 

förmåga att uppfatta sinnesuttryck. Estetik i vårdmiljön kan ge inspiration och stimulans 

i form av till exempel konstbilder, dans, musik, poesi och bör betraktas som viktiga 

delar av helheten. Estetiska uttrycksformer kan berika vårdarbetet och användas för att 

stödja och förstå patienten och dennes uppfattning av hälsa, sjukdom, lidande och död. 

Ett estetiskt synsätt har sin grund i subjektiva upplevelser och genom ett estetiskt 

förhållningssätt skapas ökad medvetenhet om det unika i varje vårdsituation (Wikström, 

2003).  

 

Begreppet miljö omfattar den fysiska och den psykosociala miljön. Den fysiska miljön 

beskriver rummet som vi ser det i storlek, form, avstånd, färg, ljus, möbler och textilier. 

Den psykosociala miljön beskriver hur vi upplever att vara i olika miljöer, hur de 

miljöerna känns att vara i (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Färg, mönster, struktur 

och ljus måste integreras med de funktionella och kliniska krav som miljön ställer för 

att skapa en miljö för välbefinnande (Chambers & Bowman, 2011). Sängens placering, 

möjlighet till utsikt, ljus, möbler och inredningen är viktigt för både vårdande och hur vi 

upplever rummet. Familjen och de närståendes välbefinnande påverkas också av miljön 

(Wijk, 2010). Chambers och Bowman (2011) hänvisar till forskning som beskriver hur 

hjärnan genomgår en utvärderingsprocess vid visuellt stimuli och svaret kan vara direkt 

och känslosamt. Därmed kan det estetiska vara en källa till välbefinnande och minska 

stress i en vårdmiljö. 

 

Natur 

När patienter vistas i en omväxlande och variationsrik miljö ger det en stimulans till ett 

positivt humör och stödjer patientens tillfrisknande (Wikström, 2003). Möjlighet till 

närhet till natur bidrar till känslan av frihet och valmöjlighet (Wijk, 2010). Utsikten över 

naturen kan också reducera stress och förbättra andra hälsoresultat (Ulrich, 2001). 
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Fönster och utsikt har påvisats ha en positiv inverkan på hallucinationer, sömn och 

inläggningstid. Effekten av att ha en utsikt med natur kontra att ha en utsikt mot murad 

vägg har visat sig ge patienter kortare postoperativa vårdtider, färre negativa 

kommentarer från sköterskorna, mindre behov av smärtstillande läkemedel och lägre 

siffror på postkirurgiska komplikationer (Dijkstra, Pieterse & Pruyna, 2006).  Det finns 

motsvarande resultat från studier gjorda med patienter inom akutsjukvården där 

vårdmiljöer utan fönster har en negativ effekt. Avsaknaden av fönster i kritisk eller 

intensiv vård sammankopplas med hög grad av ångest, depression och hallucinationer i 

jämförelse med liknande avdelningar med fönster (Keep i Ulrich, 2001). Ulrich (2001) 

menar att man tror att avsaknad av fönster kan försvåra tillfrisknande genom att 

reducera positiv stimulans och förhöja de negativa effekterna av känslomässig förlust. 

När någon upplever ångest eller stress kan naturscener förändra humöret till det bättre 

och fysiologiska förändringar kan inträffa, som att blodtrycket sjunker och 

hjärtfrekvensen minskar.  
 

Färg och konst 

Människor omges överallt av färger. Färger har många dimensioner och används för 

praktiskt bruk men även för att skapa en viss stämning. Variation av färg och form i den 

omgivande miljön är avgörande för patientens tillfrisknande. Det finns knapphändigt 

med specifik vetenskap om hur människan påverkas av färg, form och ljus men 

Nightingale menade att det ger en fysisk effekt (Wikström, 2003). Färg är det svåraste 

och också mest grundläggande designverktyget. Under åren har försök gjorts för att 

hitta de mest ultimata färgkombinationerna som kan främja hälsa (Chambers & 

Bowman, 2011).  

  

Inläggning på sjukhus kan innebära att patienter blir utestängda från möjligheten till 

kontakter som tidigare varit en självklarhet. Patienten vistas i en främmande och ovan 

miljö där det inte alltid är möjligt att tillgodose personliga önskemål och vanor. Konsten 

spelar en viktig roll i skapandet av en stimulerande atmosfär i vårdmiljön. Olika 

estetiska uttrycksformer kan vara till hjälp för patienten att finna uttryck för både bra 

och dåliga upplevelser. Ett konstverk på väggen kan ge patienten något att fundera på 

likväl som att det kan generera i nya samtalsämnen mellan patient och vårdare 

(Wikström, 2003). Ulrich (2001) beskriver dock äldre studier som kommer fram till att 

realistisk konst med naturmotiv som trä och vatten föredras av patienter. Däremot är 

abstrakt konst som är provokativ eller utmanande inte alls omtyckt. Konst kan framkalla 

positiva förändringar i både de psykiska och fysiska hälsoresultaten, samt korta ner 

inläggningstiden på sjukhuset och minska medicinåtgången. Den helande miljön kan 

optimeras genom att ge patienter möjligheten till val genom att kontrollera ljus, bilder 

och andra positiva distraktioner (Evans i Chambers & Bowman, 2011).  

 

Ljud 

Det är individuellt hur ljud uppfattas i vårdmiljön och det är beroende på tidigare 

erfarenheter och preferenser (Wijk, 2010). Det finns begränsad forskning på speciellt 

akut och intensivvårdsavdelningar som visar vilken effekt ljud har på det medicinska 

resultatet. Oljud kan ge sömnlöshet och en ökad hjärtfrekvens (Ulrich, 2001). Draperier, 

skärmar och tysta ringsignaler dämpar oljud och på så sätt minskar man oro. Ljud kan 
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också vara en positiv distraktion i miljön (Wijk, 2010). Exempelvis har det visats att 

ljud i form av havets brus kan ge patienter bättre sömn (Dijkstra et al., 2006). 

 

Ljus 

Ljussättning påverkar den konkreta och känslomässiga uppfattningen av rummet. 

Färgsättning, form och materialen i rummet samt uppfattningen av rummets harmoni, 

tydlighet och säkerhet påverkas av ljuset (Wijk, 2010). Solljus har visats sig göra 

inläggningstid kortare, dödligheten mindre samt ha en positiv effekt på upplevelsen av 

stress och smärta (Dijkstra et al., 2006) . Vidare nämner Ulrich (2001)  två studier i en 

forskningsöversikt som också visar att det är troligt att exponering för solljus har 

positivare hälsoresultat än utsikt på mulet och grått väder. Studierna visade att patienter 

som var inlagda på sjukhus på grund av depression hade kortare inläggningstid samt att 

patienter med hjärtinfarkt hade lägre dödlighet i de soliga rummen. 

 

 

Individanpassad vårdmiljö 

Miljön som vi vistas i är sammankopplad till upplevelsen av hälsa och välbefinnande 

och den kan hindra eller bidra till självständighet i det dagliga livet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010).  De olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper vi har 

av olika miljöer ger betydelse för de förväntningar vi har på omgivande miljö. Miljöns 

betydelse för hälsa förstärks av en personcentrerad omvårdnad där hänsyn tas till de 

individuella behov, resurser, vilja och önskemål som finns (Wijk, 2010).  

 

Studier har visat att det är viktigt att skapa en känsla av hemlikhet i slutenvårdsmiljöer 

både i den fysiska samt den känslomässiga miljön (Wijk, 2010). I en studie som Olsen 

gjorde 1984 jämfördes en mindre sjukhuslik vårdenhet med en traditionell vårdenhet 

som visade positivare effekter på patienterna i den mindre sjukhusliknande miljön där 

patienterna kände sig mindre instängda och passiva och visade mer social aktivitet och 

mobilitet (Dijkstra et al., 2006). Tidigare studier visar att människor som upplever en 

känsla av kontroll hanterar stress bättre och har bättre hälsa än de som känner att de 

tappat kontrollen.  Dålig utformning av miljön kan minska kontrollkänslan genom 

exempelvis mycket ljudstörningar, bristande tillgång till en privat sfär eller svårigheter 

med att lokalisera sig (Ulrich, 2001) 

 

Sjuksköterskan kan skapa en estetiskt och hälsofrämjande omgivning som innefattar 

mycket mer än att ta bort skadlig stimuli och buller. Om vårdavdelningen har 

välbekanta vackra föremål, lukter och möbler ger det en trygghet som skapar en 

hemkänsla. En vacker och personlig omgivning uppskattas av såväl patienter som 

personal och besökare. I en estetisk omgivning underlättas möjligheterna att träffa 

vänner, att göra nya bekantskaper, eller att bara umgås (Wikström, 2003). Genom att 

vårdaren är estetiskt medveten kan hon/han tillämpa kunskap på ett unikt sätt i relation 

till varje enskild patient (Wiklund, 2003).  

 

För att öka patientens funktionsförmåga, sociala samvaro med andra och välbefinnande 

är det viktigt att omgivningen är lätt att tolka och förstå. Enligt Wijks (2010) kan 
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patienter få hjälp med att finna olika strategier som kan underlätta vardagen exempelvis 

kontrastera färgsättning så att personer med syn eller perceptionsnedsättningar lättare 

kan uppfatta saker i sin omgivning enligt Wijks (2010). Att exempelvis ha bekväma 

väntsalar med tillgång till mat, telefon eller trädgårdar med sittgrupper stödjer patienter 

att kunna socialisera med vänner och familj och även andra patienter (Ulrich, 2001). 

 

Välbefinnande, livsvärld och den subjektiva kroppen 

Genom ett vårdvetenskapligt perspektiv kan sjuksköterskan få en djupare förståelse för 

patientens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Känslan av välbefinnande är unikt 

och personligt och utgår från personens livsvärld. Välbefinnande är en persons 

subjektiva upplevelser och uttrycker en känsla hos honom eller henne. Livsvärlden är 

den verklighet vi lever i och den verkligheten som vi upplever genom våra kroppar. 

Föremål, människor och företeelser erfars där på ett speciellt och unikt sätt av varje 

människa (Wiklund, 2003). För att kunna erbjuda optimal vård bör sjuksköterskan utöva 

en helhetssynsvård och våga möta patienten i dennes livsvärld (Dahlberg, 1997). För 

sjuksköterskan är syftet med vården att lindra patientens lidande och ge patienten det 

stöd han/hon behöver för att kunna uppleva hälsa. Vår hälsa påverkas i omvärlden 

genom faktorer i miljön och genom vår upplevelse av den (Wiklund, 2003). 

  

Wiklund (2003) beskriver utifrån Merleau-Ponty den levda kroppen som det medel 

genom vilken människan får tillgång till världen. Den subjektiva kroppen är inte bara ett 

säte för människans upplevelser utan också för identiteten. Genom våra sinnen skapar vi 

oss en bild av oss själva och den värld vi lever i. Om kroppen då förändras vid sjukdom 

eller skada, förändras människans upplevelse av sig själv och hennes tillgång till 

världen. Enligt Wiklund (2003) kan människan förhålla sig till världen på olika sätt. Vi 

kan uppleva världen som ”omvärld” och förhåller oss då till den yttre miljön.  

 

  

PROBLEMFORMULERING 

 

Att vårdas på sjukhus och befinna sig i en främmande miljö kan vara omtumlande och 

skrämmande där patienten omges av föremål och situationer som han eller hon inte har 

någon kontroll över. Sjukhusmiljön kan upplevas som kall och steril med intetsägande 

patientrum där det finns få saker att vila blicken på. I vanliga livet är stimulans från 

miljön ständig närvarande där människan uppskattar att omges av vackra ting. Sjukdom 

i sig väcker oro och att då komma till en obekant och institutionell miljö kan förstärka 

känslan av oro. Det behövs ökad kunskap om hur patienter upplever vården på sjukhus 

och vilka faktorer som inverkar på patientens känsla av hälsa och välbefinnande. För att 

patienten ska få en så bra vård som möjligt är det viktigt att sjuksköterskor ser till 

helheten kring omvårdnaden. Forskning kring vårdmiljö är viktigt för att kunna hitta 

positiva element som främjar välbefinnande och ger redskap till förbättrad vård. 
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SYFTE 

 

Syftet med studien är att via publicerade vetenskapliga studier granska faktorer i 

vårdmiljön på sjukhus som kan påverka patienters upplevelse av välbefinnande. 

 

 

METOD 

 

Uppsatsen är en litteraturbaserad studie skapad som en översikt av det nuvarande 

kunskapslägret genom en sammanfattning av valda artiklars forskningsresultat (Friberg, 

2006). Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har granskats enligt Fribergs (2006) 

modell.  

 

Datainsamling 

 

Inledningsvis utfördes en pilotsökning för att få en överblick av det aktuella 

forskningsområdet. En pilotsökning innebär att göra en fritextsökning utan 

begränsningar, som ger information om det finns vetenskapliga publikationer inom valt 

område (Axelsson, 2008). Pilotsökningen gav oss en överblick som visade en begränsad 

ny forskning inom vårt valda ämne.  

 

Den mer riktade informationssökningen gjordes via databaserna PubMed och Cinahl. 

PubMed valdes för att det är en databas med fokus inom vård och medicin och Cinahl 

för att det är en vårdvetenskaplig databas. Sökorden som användes var: healing 

environment, hospital, evidence-based design, patients, healing process, patient-

centered, health facility environment, quality design, patient experience, color, interior 

design. Sökorden användes antingen var för sig eller i olika kombinationer som gav ett 

varierat antal träffar. Sökträffarna blev oftast för många för att kunna hanteras och 

sökningen behövde därför preciseras för att vi skulle finna artiklar som överensstämde 

med vårt syfte. I de artiklar som uppvisade relevans letades sökordskombinationer fram 

som kunde användas för att göra antalet artiklar till ett mer hanterligt antal. Till en 

början lästes abstract igenom för att vi skulle få en överblick och för att avgöra studiens 

användbarhet. Besvarades syftet i abstraktet togs artikeln fram i full text. Irrelevanta 

artiklar som inte överensstämde med studiens syfte sorterades bort. Sökningen i 

PubMed och Cinahl resulterade i fem artiklar som valdes ut för granskning.  

Inklusionskriterier var: 

 

 Vetenskapligt granskade genom peer-reviewing 

 Patienternas ålder över 18 år 

 Inte vara äldre än från år 2006 

 Inriktar sig främst på patienters upplevelser 

 

För att använda så ny forskning som möjligt begränsades artikelsökningen till endast 

artiklar som inte var äldre än fem år. Detta gav ett begränsat antal artiklar som stämde 
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överens med syftet. Tidsperioden utökades till inom tio år som resulterade i ett större 

antal vetenskapliga artiklar. 

 

Exlusionskriterier 

 

 Studier gjorda på barn 

 Artiklar inom psykiatrisk vård 

 Artiklar med låg kvalitet 

 

 

För att hitta fler artiklar gjordes en sekundär sökning. Manuella sökningar utfördes 

främst i artiklars referenslistor men även sökord och titlar användes i Summon som är 

en sökmotor på Borås högskolas hemsida. Med hjälp av Summon hittades fler relevanta 

artiklar och tips på sökvägar för att få fram artiklar i full text. Detta resulterande i 

ytterligare sju artiklar.  

 

Samtliga tolv artiklar kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2006) frågeställningar vid 

granskning av kvalitativa samt kvantitativa studier. En artikel ansågs ha för få deltagare 

i studien, en var medicinskt inriktad och en tredje besvarade inte vårt syfte. Detta 

resulterade i att tre artiklar exkluderades och totalt valdes nio artiklar ut för analys. 

 

Se bilaga 1 (litteraturöversikt av analyserad litteratur) 
 

Analysmetod 

 

Analysen av valda artiklarna gjordes enligt Fribergs (2006) modell för 

forskningsöversikt där studier med både kvalitativ och kvantitativ metod analyseras. 

Artiklarna granskades och kvalitetsbedömdes efter denna modell. För att få ett 

helhetsintryck av innehållet lästes artiklarna noggrant igenom ett antal gånger. 

Författarna arbetade här var och en för sig för att sedan gemensamt jämföra och 

sammanställa våra fynd. Därefter gjordes en översikt av valda artiklar där likheter och 

skillnader i studiernas resultat identifierades och på så sätt skapades en struktur. 

Artiklarna gavs ett nummer och färgpennor användes för att markera olika kategorier 

vilket gav en tydlig överblick av materialet.  

 

Sedan formulerade vi egna kategorier från artiklarnas resultatdelar där innehåll som 

handlade om samma sak sammanställdes under lämplig rubrik. Det resulterade i två 

huvudkategorier med fyra respektive fem delkategorier. De nyckelfynd som 

identifierades i artiklarnas resultat sorterades ut och placerades in under två 

huvudkategorier. Första huvudkategorin visar fysiska element i vårdmiljön där fyra 

delkategorier passade in. Den andra huvudkategorin visar upplevelsen av vårdmiljöns 

utformning som påverkar patientens välbefinnande där fem delkategorier valdes ut.  
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RESULTAT 

 
Analysen av valda artiklar resulterade i fysiska och psykiska faktorer som inverkar på 

patientens känsla av välbefinnande. 

 

Estetiska faktorer och patientens välbefinnande.  

 

Konst och gröna växter 

I Suter och Baylins (2007) artikel studeras ett konstprojekt kallat ”Art á la Carte”. 

Konstprojektet innebar att volontärer kom varje vecka till sjukhuset och erbjöd patienter 

konst att sätta upp på väggarna. Konsten innehöll en samling av affischer, tryck och 

fotografier på olika motiv som landskap, berg, vilda djur, humor, barn, husdjur, vatten 

och klassisk konst. I studien framkom att en estetiskt tilltalande vårdmiljö med 

dekorerade korridorer och patientrum gjorde att omgivningen upplevdes mer behaglig 

och upplyftande. Genom att placera ut konst som tilltalade patienten skapades en mer 

personlig atmosfär som gav en positiv effekt på patienternas sinnesstämning. Konsten 

bidrog till att liva upp patientrummet och fick det att kännas mindre institutionellt.  

 

Konstverken tillät patienterna att njuta lite av deras normala liv trots att de befann sig i 

en främmande miljö. Konsten inspirerade till samtal om andra saker än 

sjukdomstillståndet. Att kunna titta på annat än sjukhusets gröna väggar tog bort det 

faktum att de befann sig på sjukhus och påminde istället om andra platser som bidrog 

till motivation inför framtiden. Patienter värdesatte att själva få möjlighet att välja konst 

eftersom att ha ”rätt” konstverk bidrog till en positiv sinnesstämning, speciellt om de 

skulle befinna sig i samma patientrum under en längre tid ( Suter & Baylin, 2007). 

 

Konst i sjukhusmiljön påverkade patientens upplevelse av välbefinnande på ett positivt 

sätt (Caspari, Eriksson & Nåden, 2010; Suter & Baylin, 2007). Konsten skulle vara lätt, 

ljus och okomplicerad och skapa en känsla av harmoni. Konst skulle ha något att 

erbjuda och bidra till engagemang som lockade fram fantasin och gav näring till 

sinnena.  

 
Park och Mattson (2009) gjorde en randomiserad klinisk studie där 90 opererade 

patienter deltog för att utvärdera om växter i patientrummet hade någon terapeutisk 

effekt. Det framkom att gröna växter i patientrummet gav positiva effekter och 

påverkade patienternas läkningsprocess. Patienter som hade växter på rummet hade en 

signifikant lägre smärtintensitet första och andra dagen efter operation än 

kontrollgruppen utan växter. Patientgruppen med gröna växter upplevde mindre trötthet, 

oro och spänningar postoperativt. Patienterna var mer tillfredställda och upplevde 

rummen som mer lugnande, rena, bekväma, färgglada och behagliga jämfört med 

kontrollgruppen. När patienterna började bli bättre och blev mer rörliga så märkte 

personalen på avdelningen att patienterna ägnande tid åt att till exempel vattna växterna, 

ta på dem eller flytta runt växterna för att kunna exponera dem för mer solljus. Nittiosex 

procent av patienterna uttryckte att växterna var det mest positiva i rummet. Växterna 

bidrog även till att patienterna fick en positiv bild av sjukhuset och personalen. 
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Patienter uttryckte att växter i sjukhusmiljön lyste upp och gav en positiv känsla till 

omgivningen som ökade patienternas känsla av välbefinnande (Caspari et al, 2010; Park 

& Mattson, 2009; Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2005). 

 

Färg och ljus 

I Casparis et al., (2010) studie intervjuades patienter som hade utbildning och yrken 

inom det estetiska området. Syftet var att få fram deras upplevelser och synpunkter på 

sjukhusmiljön. Det framkom att dessa patienter var bekymrade över färger som element 

i den estetiska utformningen av sjukvårdsmiljön. Färgerna i de olika vårdrummen 

karaktäriserades som intetsägande. Det fanns en önskan om att de färger som användes 

skulle vara genomtänkta och valda efter aktuell vetskap om dess effekt och inverkan. 

Patienter föredrog att färgvalen skulle vara mjuka, klara och rena.  

 

Patienter i några studier betonade hur viktig det var med tillgång till ljus och 

möjligheten att styra över ljusinsläppet (Caspari et al; 2010; Douglas & Douglas, 2004; 

Douglas & Douglas, 2005; Rowlands & Noble, 2008). Ljuset hade en stark inverkan på 

patientens välbefinnande och ansågs vara grundläggande för att kunna följa 

dygnsrytmen på ett naturligt sätt (Caspari et al., 2010). 

 

Natur 

Patienterna i Rowlands och Nobels (2008) studie betonade hur viktigt det var att befinna 

sig i en ljus miljö och att ha kontakt med omvärlden utanför, speciellt genom att ha en 

utsikt över naturen. Utsikt och naturkonst på väggarna upplevdes som positivt för 

patienter som inte hade möjlighet att komma ut. Att ha en ren och hygienisk omgivning 

ansågs också ha betydelse. 

 

En vacker utsikt från sitt rum, gärna med en vy över grönområde var något som 

patienter uppskattade (Caspari et al; 2010; Douglas & Douglas, 2004; Douglas & 

Douglas, 2005; Rowland & Noble, 2008). Det ansågs vara viktigt med tillgång till frisk 

luft och att ha en utsikt för att kunna fokusera tankarna på något annat en stund. 

Patienter önskade stora fönster då det gav en möjlighet att se ut över naturen och 

omgivningen bättre (Caspari et al., 2010; Douglas & Douglas, 2004; Rowland & Noble, 

2008). 

 

Ljud 

Ljud i omgivningen kunde upplevas som störande och hindra patienterna från att sova 

nattetid (Caspari et al, 2010; Douglas & Douglas, 2005; Rowlands & Noble, 2008). 

Patienter uttryckte att störande ljud kunde komma från korridorer, larmsignaler, och 

från medpatienter. Patienter i flerbäddsalar upplevde en oro över att störa andra då de 

till exempel hade svårt att sova eller hade ont (Caspari et al, 2010; Rowlands & Noble, 

2008). Att vistas i en lugn miljö utan höga störande ljud upplevde patienter bidrog till 

en behaglig omgivning (Edvardsson et al, 2005). 

 

I Dube, Barth, Cmiel, Cutshall, Olson, Sullas (2008) studie identifierades på femtiosju 

avdelningar på två sjukhus i USA, flertal olika ljud som patienter och personal 
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uppfattade som störande i omgivningen. Förebyggande åtgärder för att minska störande 

ljud vidtogs och resultatet utvärderades. Morgonen identifierades som den mest 

störande tidpunkten på dagen där 40 % av både patienter och personal upplevde röster 

som mest besvärande. Andra störande ljud som identifierades var vagnar som kördes i 

korridorerna, gångtrafiken i hallen, olika larm och signaler.  När åtgärder vidtogs som 

att sätta upp fler skyltar med uppmaningar att följa vissa åtgärder för att minska 

störande ljud upplevde 28 % att ljudnivån förbättrades jämfört med innan då 18 % 

upplevde att befintliga skyltar hjälpte. Patienter och personal upplevde att åtgärder som 

att stänga patientdörren, dimma ljuset, sänka larm och att prata tystare gav en bättre 

ljudnivå som främjade till en läkande vårdmiljö för patienten. 

 

Patientens upplevelse av vårdmiljöns utformning 

 

Att känna sig som hemma  

Patienter kände att de upplevde störst välbefinnande när de vistades i en hemlik 

vårdmiljö (Douglas & Douglas, 2004; Douglas & Douglas, 2005; Edvardsson et al., 

2005). När patienter omgavs av välkända föremål kändes miljön mer trivsam. Att bli 

överraskad av vackra ting som blommor, gardiner, konst, utsikt och handgjorda möbler 

gav mening och hopp samtidigt som det gav en möjlighet att fokusera tankarna på något 

annat för en stund. När patienter befann sig i en välbekant och lugn miljö skapades en 

avslappnad atmosfär (Edvardsson et al., 2005).  

 

I studien av Douglas och Douglas (2004) tillfrågades patienter på fyra olika avdelningar 

(kirurg-, medicin-, förlossnings- och geriatrisk avdelning) vilka faktorer i sjukhusmiljön 

som kunde göra den mer patientvänlig. En viktig faktor som framkom var att 

sjukhusmiljön skulle kännas hemtrevligt och att det också fanns möjlighet att kunna dra 

sig undan. På medicinavdelningen påverkades patienter inte bara av avdelningens 

utformning utan till en stor del av den allmänna atmosfären.   

 

Känslan av att befinna sig i en bekant miljö infann sig när patienter fick känna lukten av 

nybryggt kaffe eller kakor, fick möjlighet att klä sig i sina privata kläder, kunde läsa en 

dagstidning och se på TV och att kunna prata om intressen istället för behandling och 

sjukdom. När patienterna befanns sig i en miljö utan höga ljud från larm, telefoner och 

röster och där allt rörde sig i ett lugnt och behagligt tempo bidrog detta till att 

patienterna kunde följa sin egen rytm (Edvardsson et al., 2005). 

 

När vårdmiljön upplevs som hemtrevlig påverkas patienternas känsla av välbefinnande 

(Douglas & Douglas, 2004; Douglas & Douglas, 2005; Edvardsson et al., 2005; Suter & 

Baylins, 2005). I Douglas och Douglas (2005) studie fick en patientgrupp gå runt och 

fotografera saker i vårdmiljön som de upplevde som positiva och negativa. Utsikt, 

tillgängliga platser att ta med familj och besökare, platser för aktiviteter och vänlig 

personal var några av de saker som de tyckte påverkade välbefinnandet och gav dem en 

känsla av normalitet. Saker som upplevdes som negativa var ofta sådant som 

kompromissade med patienternas möjlighet till att dra sig undan. Det som patienter 

upplevde som mest irriterande var att till exempel inte ha en utsikt, svårigheter att 
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lokalisera sig, störande ljud och för små utrymmen att förvara sina personliga 

tillhörigheter.   

 

Sociala interaktioner 

Vårdmiljöns utformning kan både hindra och underlätta sociala interaktioner för 

patienter (Douglas & Douglas, 2004; Edvardsson et al., 2005). I Suter och Baylins 

(2005) studie beskrev de intervjuade deltagarna att de personligt utvalda konstverken 

inbjöd till konversationer då de kunde spegla intressen eller framkalla minnen att prata 

om vilket gav en positiv effekt på patienternas humör. Personal använde ofta bilderna 

som en distraherande faktor men det gav dem även en möjlighet att knyta an på en mer 

personlig nivå. Art à la Carte projektet uppskattades mycket av patienterna då det gav 

vårdmiljön en personlig prägel och inbjöd till sociala interaktioner som främjade 

välbefinnandet.  

 

För att kunna möta behovet av gemenskap tyckte patienter i Douglas och Douglas 

(2005) studie att vårdmiljön måste erbjuda utrymmen som är lämpade för social 

samvaro. Patienter upplevde att det fanns begränsat med utrymmen att umgås med 

besökare vilket försvårade för patienter att bevara sina sociala kontakter under 

sjukhusvistelsen. I Douglas och Douglas (2004) studie gavs som förslag av patienter till 

förbättring av vårdmiljön, att anpassa dispositionen av patientsängarna för att 

möjliggöra sociala kontakter. Tillgång till förströelse som bibliotek, bio, caféer och 

andra typer av fritidsannläggningar ansågs som möjliga platser för social samvaro. 

 

Möjlighet att kommunicera med andra patienter gav ömsesidigt stöd och hjälpte 

patienterna att kunna hantera sina egna bekymmer bättre. Det gav även en känsla av att 

inte vara så isolerad (Rowlands & Nobel, 2008., Williams & Irurita, 2005). Patienter i 

enkelrum upplevde begränsad kommunikation med andra, de upplevde endast att de fick 

någon att prata med om personal eller besökare kom in till rummet (Williams & Irurita, 

2005). I Rowlands och Nobels (2008) studie framkom att patienter ville ha 

valmöjligheten att antingen vara i flerbäddsrum eller enkelrum. Om de själva eller 

medpatienter var mycket sjuka ville de ha enkelrum dels för att få vara ifred med 

närstående men också för att förhindra att andra patienter skulle se dem när de var som 

mest sjuka. När patienterna upplevde sig vara tillräckligt friska för att kunna samspela 

med andra föredrog de att vara i flerbäddsrum.   

 

Möjlighet till avskildhet 

Tillgång till avskildhet framkom som en viktig del i vårdmiljön. Patienter som vårdades 

i flerbäddsalarna upplevde att utrymmet mellan patientsängarna var för litet och att detta 

begränsade deras möjlighet till avskildhet (Douglas & Douglas, 2004; Douglas & 

Douglas, 2005) samtidigt som rum med upp till fyra sängar ansågs vara acceptabelt 

(Douglas & Douglas, 2004; Rowland & Noble, 2008). Att endast ha draperier för att 

skärma av sängplatsen ansågs inte vara tillräcklig för att ge den avskildhet patienterna 

behövde. Rörelsehindrade och sängliggande patienter beskrev att de önskade en bättre 

anordning som möjliggjorde att de självständigt kunde bestämma när de ville dra för 

draperierna istället för att vara beroende av andras hjälp (Douglas & Douglas, 2004).   
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När patienterna fick besök upplevdes den begränsade ytan som besvärlig och påverkade 

deras känsla av integritet. Patienter betonade betydelsen av självständighet som i en väl 

utformad vårdmiljö kunde möjliggöra en större frihet på avdelningen och att även kunna 

dra sig undan med såväl läkare som med besökare (Douglas & Douglas, 2005). 

 

Behovet av kontroll  

Att vara patient på sjukhus och bli beroende av andra utmanade patienternas känsla av 

trygghet och kontroll. Att som patient uppleva känslomässigt välbefinnande i 

sjukhusmiljön uppfattades som en central del i tillfrisknandet. Genom möjligheten att 

påverka olika situationer och omgivningen skapades positiva känslor. För att som 

patient uppleva ett känslomässigt välbefinnande i sjukhusmiljön identifierades 

förutsättningar som att ha en känsla av säkerhet, vetskap och personligt värde som 

viktigt. Olika faktorer som att befinna sig i ett enkelrum, inte nå larmknappen, att inte 

ha rätt utrustning, brist på valmöjligheter och att inte vara upplyst minskade patienternas 

känsla av personlig kontroll och påverkade därmed välbefinnandet (Williams & Irurita, 

2005). 

  

Många patienter som vårdades på sjukhus upplevde att de förlorande sin självständighet 

och personliga kontroll (Douglas & Douglas, 2004; Suter & Baylin, 2007; Williams & 

Irurita, 2005). Patienter hade få valmöjligheter i sjukhusmiljön där allt från mat, 

provtagningar och vardagsrutiner var kontrollerade. Patienter blev ofta flyttade från ett 

rum till ett annat utan möjlighet att påverka. I Suter och Baylins (2007) studie 

bekräftade volontärer, familjemedlemmar och vänner till patienterna att själva 

valmöjligheten att få välja olika konstmotiv gjorde att patienterna fick en känsla av 

kontroll över sin vardag, som annars var styrd av andra människor. Att ha en känsla av 

kontroll upplevdes som ytterst viktigt för patienters psykologiska välbefinnande under 

sjukhusvistelsen. När patienter i Douglas och Douglas (2004) studie tillfrågades vad de 

saknade mest under sjukhusvistelsen framkom bristen på självständighet och att de 

saknade kontroll. Patienter kände sig begränsade av att inte kunna välja när de ville ha 

något att dricka eller vad de ville se på tv och att inte fritt kunna kontakta sin familj och 

vänner (Douglas & Douglas, 2004; Douglas & Douglas, 2005). Det upplevdes 

svårigheter i att bevara en normalitet och att patienter upplevde en känsla av att 

objektifieras när de inte hade kontroll över dagliga aktiviteter (Douglas & Douglas, 

2004). 

 

Utformningen av den fysiska vårdmiljön och utrustningen på avdelningen antingen 

assisterade eller hindrade patienterna. Bra resurser som handräcken, stolar i rätt höjd, 

yta att manövrera rullstolar och att lätt kunna öppna dörrar gav patienter möjlighet att 

känna ett oberoende (Douglas & Douglas, 2004). I Williams och Iruritas (2005) studie 

påpekade patienter att bristen på hjälpmedel ökade känslan av lidande. En patient 

berättade att om rätt hjälpmedel hade funnits så hade hon kunnat tvätta sin egen rygg, 

istället för att behöva förlita sig på andra.   

 

Att känna trygghet och säkerhet  

Patienter upplevde en känsla av säkerhet i vårdmiljön när de kände sig delaktiga och 

förstod vad som hände (Douglas & Douglas, 2004; Edvardsson et al., 2005; Williams & 
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Irurita, 2005).   Det ansågs vara viktigt att personalen var kunnig och professionell och 

att information gavs på ett sätt som patienterna kunde förstå (Edvardsson et al., 2005; 

Rowlands & Noble, 2008).  

 

Känslan av oro och osäkerhet infann sig när patienter inte kunde nå larmknappen 

(Douglas & Douglas, 2004; Williams & Irurita, 2005). Patienter kände att det var både 

känslomässigt och fysiskt besvärligt när deras larm inte besvarades. En patient beskrev 

att hon upplevde en känsla av otrygghet när hon hade blivit lämnad liggandes en 

halvtimme innan sjuksköterskan återvände för att avsluta en påbörjad omläggning 

(Williams & Irurita, 2005). 

 

En annan faktor som patienter ansåg vara viktigt för att känna säkerhet var att befinna 

sig i en ren och hygienisk omgivning (Caspari et al., 2010; Douglas & Douglas, 2004; 

Edvardsson et al., 2005; Rowlands & Noble, 2008). Det visade sig att fysiska miljöns 

utformning representerade hur patienternas vårdstandard skulle bli. Att vårdas i en 

kaotisk, sliten och smutsig vårdmiljö gav patienter en osäkerhet om att verkligen kunna 

få en trygg och säker vård (Edvardsson et al., 2005). 

 

I Douglas och Douglas (2004) studie belyste patienter att avdelningens utformning 

bidrog till att de kände sig säkra och komfortabla. Patienter kände sig sårbara och 

utsatta när deras grundläggande behov inte kunde tillfredställas. Det var viktigt med 

lättillgängliga hjälpmedel och resurser som främjade till en bekväm omgivning där 

patienten kunde bevara sin integritet (Douglas & Douglas, 2004; Douglas & Douglas, 

2005). Ljuset framkom också som en viktig faktor för många geriatrikpatienter i 

Douglas och Douglas (2004) studie då ljusreflektionen från golvet skapade en rädsla för 

att falla då det såg vått ut.  

 

 

  

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Vi valde att göra en litteraturöversikt med fokus på ett patientperspektiv. För att få med 

en så omfattande forskning som möjligt bestämde vi oss för att använda både kvalitativ 

och kvantitativ forskning som presenteras i resultatet. Ett litteraturbaserat 

examensarbete enligt Fribergs (2006) modell handlar om att skapa en översikt över 

befintlig forskning och därmed få en uppfattning om vad som studerats.  

 

För att hitta artiklar som svarade på vårt syfte sökte vi i databaserna Cinahl och 

PubMed. Vi upptäckte ganska snabbt att det fanns ett begränsat antal artiklar som 

fokuserades ur ett patientperspektiv. Vi valde att gå vidare med en manuell sökning där 

vi letade material i hittade artiklars referenslistor. Sökning gjordes även i Summon och 

slutligen resulterade det i tolv artiklar till granskningen. Två artiklar fokuserade mer på 

sjuksköterskans arbetsmiljö och en studie var gjord på endast studenter varför de 
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exkluderades. Totalt gav det oss nio artiklar till för analys. En brist i litteratursökningen 

kan vara att eventuellt fler artiklar kan ha hittats om vi hade valt att söka i fler databaser. 

 

Inledningsvis i vår litteraturstudie valde vi att endast ta med den senaste forskningen 

men då det resulterade i ett mycket begränsat antal studier valde vi att utvidga tidsperiod 

till forskning publicerad under de senaste tio åren. Detta gav oss fler antal artiklar att 

arbeta med.  

 

Analysen av artiklarna är gjord utifrån Fribergs (2006) modell för analys av kvalitativ 

och kvantitativ forskning. Tillförlitlighet i examensarbetet anser vi förstärks då vi har 

använt oss av en analysmodell. Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger och för att 

inte inverka på varandras tolkning av texterna arbetade vi var för sig. Sedan jämfördes 

hittade huvudfynd, likheter och skillnader. Alla artiklar var skrivna på engelska och för 

att minimera risken för feltolkningar har artiklarna lästs igenom upprepade gånger. Men 

då detta inte är vårt modersmål kan viss felöversättning inte uteslutas.  

 

Vi fann knapphändigt med artiklar inom det vårdvetenskapliga forskningsfältet under 

den valda tidsperioden och har därför valt att ta med en artikel ur en alternativmedicinsk 

tidskrift. Gröna växter var något som nämndes i andra artiklar men inte ingen specifik 

forskning var gjord. Vi ansåg att den var intressant för vårt syfte och höll kvalitet då den 

var bedömd enligt peer-reviewed och innefattade två kontrollgrupper. Forskning om 

estetik i vården återfanns flera gånger i alternativmedicinska tidskrifter och de var ofta 

gjorda efter samma vetenskapliga kriterier som inom vårdvetenskapen.   

 

 

Resultatdiskussion 

Det visas i vårt resultat att vårdmiljöns inverkan på välbefinnande är både fysisk och 

psykisk. De element som konst, gröna växter, färg, ljus och ljud kan ha en både negativ 

och positiv effekt. Att sedan placera de element som finns i miljön på ett eftertänksamt 

sätt är också viktigt för patientens integritet, känsla av kontroll, trygghet, säkerhet samt 

för att kunna upprätthålla de aspekter av social interaktion och avskildhet som också är 

viktiga för upplevelsen av hälsa och välbefinnande. 

 

Den första huvudkategorin som framkom i vår studie var estetiska faktorer i vårdmiljön 

som påverkar patientens välbefinnande. De faktorer vi fann i vårt resultat har belysts i 

tidigare forskning. Vi upplevde dock att tidigare forskning om vårdmiljöns påverkan på 

patienten var knapphändig och under senare år mer framträdande inom 

alternativmedicinen. I Dijkstras et al., studie från 2008, framkommer det att när 

sjukhusrummen görs mer tilltalande genom närvaron av växter, leder det till minskad 

stress hos patienter. Detta framkom även i vårt resultat och som även visade växter gav 

positiva effekter som minskad smärta, trötthet och oro. Personal och rummen upplevdes 

mer positiva av patienter i gröna växters närvaro jämfört med kontrollgruppen utan 

växter (Park & Mattson, 2009). Om forskning visar att det kan bidra till mindre smärta 

och en känsla av välbehag av att ha en växt i rummet så är det en enkel åtgärd att 

implementera av sjuksköterskan. 
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Enligt Wiklund (2003) påverkar omvärlden vår hälsa genom faktorer i miljön och 

genom vår upplevelse av den. Patientens upplevelse av den fysiska vårdmiljön är 

subjektiv och unik. När en människa drabbas av till exempel en sjukdom kan 

livsvärlden förändras och upplevelsen av välbefinnande och hälsa påverkas. Genom att 

skapa en stimulerande atmosfär kan det framkalla en positiv upplevelse och generera i 

ett större välbefinnande. Variationer genom till exempel konst i den estetiska 

vårdmiljön skapar en viktig distraktion. Tidigare forskning har visat att konst kan 

framkalla positiva förändringar i de fysiska och psykiska hälsoresultaten, vilket även 

vårt resultat visar. Den konst som föredras i en vårdmiljö är konst som har naturmotiv 

medan abstrakt konst inte är omtyckt alls (Ulrich, 2001). I vårt resultat visar studier 

också att konsten gav en mer personlig atmosfär, höjde patienternas sinnesstämning och 

fick rummen att kännas mindre institutionella. Patienter ville ha något att vila blicken på 

och de uppskattade ljusa och okomplicerade motiv (Caspari et al, 2010, Suter & Baylin, 

2007). I Suter och Baylins (2007) artikel studeras ”Art á la Carte” programmet som vi 

anser vara en god idé att utveckla vidare inom slutenvården då det individuella valet av 

konst spelar en viktig roll. Patienter kan ha olika erfarenheter och förväntningar och alla 

uppskattar inte samma saker. Att då få möjligheten att välja en tavla med ett motiv som 

personligen tilltalar patienten anser vi kan bidra till en mer individanpassad vård. 

 

I Chambers och Bowmans (2011) artikel nämns att färg är av vikt men att det inte finns 

någon forskning som kan hitta ett samband mellan färg och känslomässig status, men att 

olika toner av färger kan ge påverkan på uppfattning av rymden. Vi fann att patienter 

önskade att färgerna var valda med vetskap om effekt och att de föredrog färgval som 

var mjuka, klara och rena (Caspari et al., 2010). Vi anser att färg är något som man 

behöver forska mer om för att skapa kunskap om dess inverkan på patienten. Tidigare 

forskning om färgens betydelse känns knapphändig inom vårdvetenskapen. Vi upplever 

att intresset för forskning om färg är större inom det alternativmedicinska området. Över 

lag upplevde vi att vårdmiljöns påverkan på patienter var mer uppmärksammat inom 

alternativmedicinen och att det är en viktig del av ett holistiskt synsätt. 

 

Genom att vistas i ett ljust och luftigt rum med en utsikt ut mot naturen framkom som 

en mycket viktig faktor i många av våra analyserade artiklar (Caspari et al; 2010; 

Douglas & Douglas, 2004; Douglas & Douglas, 2005; Rowland & Noble, 2008). 

Tidigare forskning påvisar att ljuset har effekt på den känslomässiga uppfattningen av 

rummet samt att solljus har en positiv påverkan på inläggningstid, dödlighet, stress, 

smärta och depression. Även närheten till natur bidrar till känsla av frihet och 

valmöjlighet samt minskar stress, hallucinationer, inläggningstid, blodtryck, 

hjärtfrekvens och narkotika bruk (Dijkstra et al., 2006; Wijk, 2010; Ulrich, 2001) .  

 

I vårt funna resultat betonades betydelsen av tillgång till ljus samt möjligheten att kunna 

styra över ljuset som främjar upplevelsen av välbefinnande och dygnsrytmen. Det 

framkom även att utsikt var viktigt för att kunna fokusera tankarna på något annat en 

stund (Caspari et al; 2010; Douglas & Douglas, 2004; Douglas & Douglas, 2005; 

Rowlands & Noble, 2008). Utsikt är ett element som tas upp i forskning om vårdmiljön 

och i vårt resultat hittade vi inga nya fenomen som utmärkte sig. Dock anser vi att det är 

en självklar del av vårdmiljön då ett rum utan utsikt kan upplevas instängt och 

klaustrofobiskt. Ulrich (2001) menar i sina tidigare studier att saknaden av utsikt och 

fönster kan öka ångest, hallucinationer och depression. 
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Forskning har tidigare kommit fram till att oljud kan ge ökad hjärtfrekvens och 

sömnlöshet men att också vissa typer av ljud kan ha en positiv effekt som till exempel 

havsbrus, naturljud och lugn musik. Den senare typen av ljud kan minska stress och 

fungera som positiv distraktion (Chambers & Bowman, 2011; Dijkstra et al., 2006; 

Ulrich, 2001). Vi fann att oljud som larmknappar, vagnar, fotsteg i korridoren och röster 

i omgivningen kunde upplevas som störande och hindra patienterna ifrån att sova. 

Patienter uttryckte dessutom att de kunde känna en oro för att störa andra genom att 

behöva trycka på larmknappen på nätterna och även när de tog emot besökare. Det 

framkom även att där förebyggande åtgärder vidtagits som att stänga dörrar till 

patientrummen, sänka larm, prata tystare och möjligheten att minska ljusstyrkan bidrog 

till en ljudnivå som främjade en läkande vårdmiljö (Caspari et al, 2010; Dube et al., 

2008; Rowlands & Noble, 2008).  

 

De förändringar som man kan göra med enkla medel som exempelvis gröna växter, 

konst på väggar har visats kunna ha en betydlig betydelse för patienter. Detta gör enligt 

oss forskning om sådana detaljer väldigt viktig. Vi tror att människan har ett stort behov 

av att ha en omgivning som tilltalar en. De detaljer som tilltalar de flesta människor kan 

vara värda att hitta genom forskning för att gagna en god vårdmiljö. Samt att kunna ha 

en miljö är föränderlig för patienter är också en viktig del att fortsätta forskning inom. 

Att vara lyhörd införd patientens behov är en av sjuksköterskans uppgifter, så att ha en 

naturlig reflektion om patientens uppfattning av miljön, tror vi, kan bara vara ett bidrag 

till bättre vård. 

 

Den andra huvudkategorin som identifierades omfattar hur utformningen av vårdmiljön 

påverkar patientens upplevelse av välbefinnande. Det är inte bara estetiska faktorer som 

befinner sig i miljön som påverkar välbefinnandet, utan att även utformningen av miljön 

påverkar den subjektiva känslan av att befinna sig i rummet. Geimer-Flanders (2009) 

review visar att ju mer attraktiv omgivningen är desto mindre oro upplever patienter. 

Även kvaliteten på vården upplevs som bättre. Patienter vill ha en hälsosam och 

behaglig vårdmiljö där deras önskemål respekteras. I en tidigare studie av Caspari et al., 

(2007) framkommer även där att patienters hälsa och välbefinnande påverkas av den 

estetiska omgivningen. Patienter upplevde dock att det estetiska hade försummats och 

att de inte upplevde miljön som tillfredställande. Vi fann i vårt resultat att patienter 

kände större välbefinnande när de befann sig i en hemlik miljö. Patienter upplevde en 

mer avslappnad atmosfär när de till exempel omgavs av välkända föremål, kunde klä sig 

i sina egna kläder, kunde känna doften av kaffe och ha tillgång till en egen tv. Platser 

där de kunde umgås med sina familjer och aktivera sig påverkade välbefinnadet och gav 

en känsla av normalitet (Douglas & Douglas, 2004; Douglas & Douglas, 2005; 

Edvardsson et al., 2005; Suter & Baylins, 2005).  

Enligt Wiklund (2003) kan känslan av att förlora kontrollen ge upphov till ett lidande 

för patienten och hindra upplevelsen av välbefinnande. Lidandet berör hela människan 

och vår upplevelse av oss själva i världen. Både tidigare och senare forskning visar att 

känslan av kontroll samt att ha en hemlik miljö upplevs som positivt för patienten. Att 

förlora känslan av kontroll och självständighet upplevde många patienter som en 

begränsning i slutenvården. Patientens behov av kontroll i vårdmiljön upplevdes som en 

central del i det känslomässiga välbefinnandet (Douglas & Douglas, 2004; Douglas & 

Douglas, 2005; Edvardsson et al., 2005). Behovet av avskildhet fann vi som en viktig 
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punkt i våra studier. Att som patient ha både möjlighet till det sociala umgänget men 

samtidig kunna välja att dra sig undan när behovet uppstod. Detta tas även upp i tidigare 

studier och bör belysas som viktigt för patientens välbefinnande. 

 

 

SLUTSATSER 

 

Vårt resultat visar att aspekter som konst, gröna växter, färg, ljus, natur och ljud har 

påverkan på patientens upplevelse av välbefinnande. Det visar också att utformningen 

av miljön har betydelse för upplevelsen av välbefinnande i form av vad rummet ger för 

subjektiv känsla hos patienten. De subjektiva behov som att ha en känsla av kontroll, 

hemlik miljö och ha tillgång till sociala interaktioner samt avskildhet påverkas av hur 

miljön är utformad. Om inte de behoven tillfredställs kan det ge en missgynnande 

upplevelse och bidra till lidande.  

 

Forskning om den estetiska vårdmiljöns påverkan kan ge mer kunskap om vad som kan 

implementeras i vårdmiljön för att optimera välbefinnandet hos patienten. Den kan ge 

sjukvårdspersonal ett verktyg i form av riktlinjer att gå efter i strävan efter en god miljö. 

Sjuksköterskans syfte med vården är att lindra lidande och ge den hjälp och det stöd 

som patienten behöver för att uppleva hälsa (Wiklund, 2003). Mer forskning ökar 

kunskap och medvetenhet om vårdmiljöns betydelse och ger evidens för optimala 

vårdförutsättningar. Detta underlättar sjuksköterskans arbete med den patientcentrerade 

vården då man har de individuella behov och önskemål i fokus. För att kunna främja 

patientens läkeprocess så kan sjuksköterskan med sin estetiska kunskap lättare anpassa 

miljön efter patientens situation och behov. Sjuksköterskan kan med enkla medel ge 

patienten en mer variationsrik och hemtrevlig omgivning genom att förändra några 

estetiska föremål i patientrummet. Genom att till exempel ställa in gröna växter, byta till 

ny duk med annan färg, hänga upp nya tavlor eller minska störande ljud, kan 

sjuksköterskan hjälpa till att skapa en vårdande miljö. Patientens behov av kontroll och 

självständighet kan stödjas genom att till exempel placera ut möbler som underlättar 

rörelsefriheten och se till att hjälpmedel finns lättillgängliga. Sjuksköterskan kan genom 

små förändringar förstärka de aspekter i omgivningen som kan bidra till att öka 

patientens upplevelse av hälsa och välbefinnande. 

 

Vi anser att mer forskning inom detta område behövs då vi anser att vårdmiljön kan 

optimeras mycket mer, speciellt inom slutenvården.  
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Bilaga 1 

 

Översikt av analyserad litteratur 

 

 

Titel:  
Patient-friendly 

hospital 

environments: 

exploring 

the patients’ 

perspective 

Författare: 
Calbert H. 

Douglas BSc 

MSc PhD* and 

Mary R. 

Douglas 

Tidskrift: 

Health 

Expectations 

Årtal:  

2004 

Perspektiv: 

Patient 
Syfte: 

Att undersöka 

patienters 

upplevelse av 

sjukhusmiljö. 

Detta för att få 

fram hur man 

kan förbättra 

sjukhusmiljön 

så att den på 

bästa sätt 

tillfredställer 

patienter och 

deras familjers 

behov. 

Metod: 

En kvalitativ 

innehållsanalys 

utförd på 50 

patienter från 

fyra olika 

avdelningar på 

ett sjukhus i 

England. 

Resultat: 

Det framgick 

att en 

hemvänlig 

miljö som 

erbjuder 

patienter och 

deras familjer 

en privat miljö 

samtidigt som 

det ska vara lätt 

att socialisera 

med andra är 

viktigt. Det 

visade sig vara 

viktigt att 

kunna behålla 

en känsla av 

självständighet 

och kontroll. 

 

Titel: 

Patient-centred 

improvments 

in health-care 

built 

environments: 

perspectives 

and design 

indicatiors  

Författare: 

Calbert H. 

Douglas, Mary 

R. Douglas 

Tidskrift: 

Health 

Expectations 

Årtal: 2005 

Perspektiv: 

Patient 
Syfte: 

Att utforska 

patienters 

uppfattningar 

om 

sjukhusmiljön 

och dess design. 

Detta för att 

utveckla 

patientcentrerade 

indikationer för 

framtida 

vårdmiljöer. 

Metod: 

50 kvalitativa 

intervjustudier, 

35 deltagare i en 

fotostudie, 40 

deltagare i en 

novisexpertgrupp 

samt 785 

deltagare i en 

kvantitativ 

enkätstudie. 

Resultat: 

En hemtrevlig 

miljö som 

stödjer normal 

livsstil och 

familjeliv. 

Samt en 

tillgänglig 

miljö som även 

gagnar 

rörelsefrihet 

kan vara 

eftersträvsamt. 

 

Titel: 

The importance 

of aesthetic 

Perspektiv: 

Patient 
Syfte: 

Att beskriva 

genom 

Metod: 

Kvalitativ 

intervjustudie 

Resultat: 

Nio kategorier 

framkom: 
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surroundings: a 

study 

interviewing 

experts within 

different 

aesthetic fields 

Författare: 

Caspari, S., 

Eriksson, K & 

Nåden, D. 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

Årtal: 

2010 

experters 

erfarenheter, 

åsikter, 

reflektioner och 

förslag 

gällande den 

estetiska 

omgivningen 

på allmänna 

norska sjukhus. 

utförd på 8 

kvinnor och 8 

män med 

utbildning och 

yrken inom det 

estetiska 

området, som 

själva varit 

patienter eller 

haft nära 

anhörig som 

varit patient på 

sjukhus.  

 

 

1)natur, utsikt 

och ljus 

2)ljud och 

dofter 

3)arkitektur 

och rum 

4)design och 

estetik 

5)mat 

6)hygien och 

underhåll 

7)konst, färg 

och vatten 

8)variation och 

atmosfär 

9)harmoni, 

humor och lek. 

Det estetiska i 

vårdmiljön 

hade 

försummats 

och skulle 

kunna 

förbättras utan 

några stora 

ekonomiska 

kostnader. 

 

 

 

Titel: 
Sensing an 

atmosphere of 

ease: a tentative 

theory of 

supportive care 

settings  

Författare: 
Edvardsson, 

D.J., Sandman, 

P-O. & 

Rasmussen, B.  

Tidskrift: 
Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences  

Årtal: 

2005 

 

Perspektiv: 

Patient, anhörig 

och 

vårdpersonal 

Syfte: 

Att få en 

teoretisk 

förståelse för 

vilka processer 

bidrar till en 

stöttande 

vårdmiljö. 

 

Metod: 

En kvalitativ 

grounded 

theorymetod 

innehållande 

intervjuer och 

observationer. 

Resultat: 

Studien 

resulterade i 

fem teman: 

upplevelse av 

en 

välkomnande 

miljö, att känna 

sig hemma, att 

kunna skapa 

och behålla 

social kontakt, 

upplevelse av 

viljan till 

givande och 

tagande, 

uppleva 

trygghet. Detta 
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kan ge en 

behaglig 

atmosfär. 

 

Titel: 

Environmental 

Noise Sources 

and 

Interventions to 

Minimize 

Them 

A Tale of 2 

Hospitals 

Författare: 

Overman Dube, 

J., Barth, M., 

Cmiel, C., 

Cutshall, S., 

Olson., Sulla, 

S., Nesbitt, J., 

Sobczak, S & 

Holland, D. 

Tidskrift: 

Journal of 

Nursing Care 

Quality 

Årtal: 

2007 

Perspektiv: 

Patient, 

sjuksköterska 

Syfte: 

Syftet med 

studien var att 

identifiera 

ljudfaktorer 

och genomföra 

förebyggande 

åtgärder för att 

minska och 

kontrollera 

ljudnivån på 

två sjukhus i 

Minnesota, 

USA. 

Metod: 

En kvalitativ 

och kvantitativ 

studie gjordes 

på 57 

avdelningar på 

två sjukhus i 

USA. 

Ljudnivåmätare 

användes för att 

identifiera 

störande ljud. 

En respektive 

sex månader 

senare när 

förebyggande 

åtgärder 

vidtagits 

utfördes ny 

subjektiv och 

objektiv 

datainsamling 

för utvärdering. 

Resultat: 

Morgonen 

identifierades 

som den mest 

störande 

tidpunkten med 

faktorer som 

röster, vagnar 

som körs förbi 

utanför 

patientrummet, 

gångtrafiken på 

avdelningen, 

alarm och 

monitorer. 

Förebyggande 

åtgärder 

vidtogs som att 

stänga 

patientdörren, 

tala tystare, 

ljudminskning 

av alarm, 

telefoner och 

bakgrundsljud 

samt skyltar att 

påminna om 

tystnad. 

Ljudnivån 

minskade 

avsevärt med 

förebyggande 

åtgärder under 

dagens som gav 

patienter och 

personal en 

tystare 

sjukhusmiljö. 

 

Titel: 

Ornamental 

Indoor Plants in 

Hospital Rooms 

Enhanced 

Perspektiv: 

Patient 
Syfte: 

Undersöka den 

terapeutiska 

effekten av 

inomhusväxter i 

Metod: 

En kvantitativ 

studie. 

Resultat: 

Patienter i 

rummen med 

växter visade 

sig ha lägre 
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Health 

Outcomes of 

Patients 

Recovering 

from Surgery  

Författare: 
Park, C-H., 

Mattson, R H. 

Tidskrift: 

The Journal of 

Alternative and 

Complementary 

Medicine 

Årtal:  

2009 

patientrummen systoliskt 

blodtryck, 

mindre 

upplevelse av 

smärta, ångest 

och utmattning. 

Patienter hade 

även mer 

positiva känslor 

och var mer 

nöjda med 

patientrummet. 

 

Titel: How 

does the 

environment 

impact on the 

quality of life 

of advanced 

cancer 

patients? A 

qualitative 

study with 

implications 

for ward 

design 

Författare:  
Rowlands, J., 

Noble, S. 

Tidskrift: 

Palliative 

Medicine 

Årtal:  

2008 

 

Perspektiv: 

Patient 
Syfte: 

Att se 

vårdmiljön ur ett 

patientperspektiv 

och ta reda på 

hur den kan 

påverka 

patienten. 

Metod: 

En kvalitativ 

intervjustudie 

gjord på 12 

cancerpatienter 

på en 

onkologisk 

avdelning i 

England. 

Intervjuerna 

bandades och 

gjordes med 

fenomenologisk 

ansats. 

Resultat: 

Fyra 

huvudteman 

framkom som 

påverkade 

patienterna: 

personalens 

beteende, den 

omedelbara 

närmiljön, 

enkel- eller 

flerbäddsrum 

och kontakt 

med miljön 

utanför.  

 

Titel: 

Choosing art as 

a complement 

to healing 

Författare: 
Suter, E., 

Baylin, D. 

Tidskrift: 

Applied 

Perspektiv: 

Patient, 

anhöriga, 

vårdpersonal 

samt volontärer 

Syfte: 

Att undersöka 

om 

programmet 

”Art à la carte” 

är 

betydelsefullt 

för patienter, 

anhöriga, 

Metod: 

En kvalitativ 

intervjustudie 

med 37 

deltagare på en 

onkologisk 

avdelning i 

Australien. 

Resultat: 

Konst ger en 

personlig 

”touch” till den 

sterila 

sjukhusmiljön 

och bidrar till 

att förbättra 

patientens 
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Årtal: 

2007 

vårdpersonal 

och 

programmets 

volontärer. 

humör, bidra 

till interaktioner 

mellan 

människor, 

väcka minnen, 

ta bort fokus 

från sjukdom. 

Att få välja sin 

egen konst ger 

en utökad 

känsla av 

kontroll. 

 

 

Titel: 

Enhancing the 

therapeutic 

potential of 

hospital 

environments 

by increasing 

the personal 

control and 

emotional 

comfort of 

hospitalized 

patients. 

Författare: 

Williams, A 

M,. Irurita, V 

F. 

Tidskrift: 

Applied 

Nursing 

Research 

Årtal:  

2005 

 

Perspektiv: 

Patient 
Syfte: 

Sjukhusmiljöns 

inverkan på 

personlig 

kontroll ur ett 

patientperspektiv. 

Metod: 

En kvalitativ 

grounded 

theorymetod med 

intervjuer utförda 

på 40 patienter samt 

observationsstudier. 

Observationsstudien 

inkluderade även 

informella 

intervjuer med 4 

patienter och 32 

sjuksköterskor. 

Resultat: 

Känsla av 

säkerhet, 

känsla av 

vetskap och 

känsla av 

personligt 

värde 

påverkar 

patienternas 

upplevelse 

av kontroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


