
EXAMENSARBETE  -  KANDIDATNIVÅ 

 

 I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 

VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2012:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Interiör och design på patientrummet 
 Vilken betydelse har den för patienten? 

 

 

 

 

 

Annika Engström Andréasson  

Monika Magnusson 
 

 

 

 
 

 



 

Examensarbetets 

titel: 

Interiör och design på patientrummet, Vilken betydelse har den för 

patienten? 

 

Författare: Annika Engström Andréasson, Monika Magnusson 

 

Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 

  

 

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

 

Kurs: SSK05B 

 

Handledare:  Sepideh Olausson 

 

Examinator:  Berit Lindahl 

 

  

Sammanfattning    

 

Sjukhusets interiör och design i patientrummet är en viktig del som kan förbättra det 

känslomässiga välbefinnandet och bli en tillgång för patienten eller ge motsatt effekt om 

den fysiska miljön är bristfällig. Syftet med examensarbetet är att beskriva vilka 

aspekter i vårdrummet som är av betydelse för patienters upplevelse av sin vårdtid. Hur 

sjukhusrummets interiör och atmosfär påverkar patienten både fysiologiskt och 

psykologiskt är av intresse för oss som sjuksköterskor, därför gjordes denna 

litteraturstudie med nio vetenskapliga artiklar, både kvalitativa och kvantitativa. I 

resultatet identifierades tre olika teman: rummets utformning, fysisk miljö och social 

miljö. Analysprocessen har genomförts enligt modell från Axelsson (2008). Den 

psykologiska dimensionen av patientens upplevelser i patientrummet har stor betydelse 

för dennes välmående och tillfrisknande. En god, fungerande interiör som var ren och 

fräsch påverkade patientens uppfattning av omvårdnaden positivt. Fönster med mycket 

ljus inne på patientrummet påvisade positiva effekter för patienten. Ljusets effekt kunde 

reducera användningen av smärtstillande medel till patienterna. Tillgång till natur och 

växter gav en ökad känsla av välbefinnande och minskade smärta, ångest och stress. Att 

reducera ljud för att patienten skulle kunna komma till ro och få sömn var viktigt för 

tillfrisknandet och återhämtandet.  Avsevärda sömnstörningar är förenade med och en 

bidragande faktor till flera sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck och 

depression. Kunskap om hur patienten påverkas och upplever den fysiska och sociala 

miljön inne på patientrummet, ger sjuksköterskan i sin profession möjlighet att kunna 

tillgodose patientens behov så att ett välbefinnande upplevs. 

 

 

 

Nyckelord: patientrum, atmosfär, design, patienttillfredsställelse, vårdmiljö, 

välbefinnande. 
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INLEDNING 

 

Utformning av den fysiska miljön påverkar oss alla antingen positivt eller negativt, 

miljön kan både bli till en fysisk och psykisk tillgång för patienten eller en påfrestning 

för hälsan. Speciellt påtagligt är detta i en patientsituation och vid vistelse på sjukhus, 

då ett miljöombyte sker. Från att ha en identitet i det friska tillståndet och vara vid god 

hälsa med ett socialt nätverk så förändras situationen till att bli patient, en sjukling i 

mängden som blir tilldelad en säng i ett patientrum. Interiören och designens 

utformning av patientrummet kan ge förutsättningar för möjligheter till interaktioner 

och sociala kontakter (Dilani, 2005). Ett flertal aspekter i patientrummet har betydelse 

för patienten upplevelse av välbefinnande eller illabefinnande (Watson, 1985). Den 

fysiska miljön, samspel med andra individer och hur de fysiologiska mekanismerna 

påverkas i kroppen är något som vi vill belysa. Vår erfarenhet och upplevelse av ett 

flertal olika sjukhusmiljöer är att interiören inte alltid har varit i fokus, då speciellt från 

ett patientvänligt perspektiv. Miljöerna har ofta uppfattats som opersonliga och sterila 

och därmed förstärkt stigmatiseringen av att vara sjuk och vistas på sjukhus. Intressant 

vore att undersöka om det går att förändra detta utan stora ekonomiska kostnader.  

 

 

 

BAKGRUND 

Historik 

 

Fortfarande är Florence Nightingales idéer och tankar aktuella för dagens 

sjuksköterskor, speciellt när det innebär att få en ökad förståelse om betydelsen av den 

fysiska miljön på patientrummets påverkan på patienters välbefinnande. Nightingale 

ansåg att välutformad fysisk miljö bidrar till patientens tillfrisknande (Fridh, 2009). 

Nigtingale utgick från att människan har ett antal grundläggande behov som är viktiga 

att tillgodose för tillfrisknandet. Speciellt betonades följande faktorer i den fysiska 

miljön som tillgång till solljus, lugn och ostörd sömn, frisk luft, reducering av oljud och 

dålig lukt. Samtliga faktorer hade stor betydelse för att främja och bevara patientens 

möjligheter till hälsa. Nightingale var övertygad om att människan hade stora inre 

resurser till läkande och tillfrisknande om miljön runt patienten optimerades för att på så 

sätt öka välbefinnandet (Nightingale, 1989). 

 

 

Under 60-talet fram till mitten av 70-talet startade en kraftig teknisk utveckling och 

miljonprogrammet gjorde intåg i samhället, vilket innebar att det byggdes en miljon 

bostäder och även nya sjukhusinrättningar. Denna utveckling påverkade även 

sjukhusen, mönster hämtades från näringslivet där lönsamheten vägdes tungt och ledde 

till rationaliseringar. Inom sjukvården innebar detta att den medicinska tekniken, 

forskningen och den biologiska inriktningen tog fart, vilket innebar ökade möjligheter 

att diagnostisera och därmed kunna behandla sjukdomar. För patienten medförde detta 

att hon sågs som ett objekt som skulle analyseras och repareras ur ett biologiskt 

perspektiv (Fridell, 1998). Centraliseringen tog fart med stora vårdavdelningar som på 
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natten kunde innebära arbetsområden där personalen kunde ha ansvar för uppemot 90 

patienter. Centraliseringssträvande innebar rationalisering då meningsfulla och positiva 

upplevelser från vårdavdelningsmiljön togs bort. Maten lagades i storkök och 

engångsmaterial användes flitigt. Kritik väcktes mot denna ogästvänliga och tråkiga 

miljö. Detta medförde att i slutet på 80-talet vändes fokus mot den fysiska miljön på 

sjukhus. I samband med nybyggnationer och reparationer förändrades och förbättrades 

sjukhusens estetiska miljö. Den sjukhusvita färgen ersattes av en varierad färgsättning, 

ljuset förändrades från starka lysrörsbelysningar till lampetter och små ljuskällor. Det 

fattades även beslut att konstnärlig utsmyckning skulle integreras i sjukhusets interiör 

(Fridell, 1998; Dilani, 2001). 

 

 

Omvårdnadsteorier och vårdmiljö 

 

Martinsen (2006), omvårdnadsteoretiker och filosof, framhåller betydelsen av 

människans ömsesidiga beroende av varandra. Hon belyser att människan ser sig själv 

genom andra och samhörigheten är av stor betydelse. Detta påverkar hur vi ser på oss 

själva. För att kunna förstå och hjälpa varandra är det viktigt att ha kunskap om normer 

och regler. Människans ömsesidiga beroende av varandra blir som tydligast vid 

sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Martinsen (2006) beskriver hur 

omgivningen i patientrummet påverkar patienten att känna sig tillfreds. Om rummet 

upplevs som tilltalande, upplever patienten i sin tur värdighet. Inredningsdetaljer, så 

som en blomma eller tavla kan skingra tankarna tillfälligt. En omtanke med 

interiördetaljer kan betyda mycket för en patient och generera kraft. Vidare är viktiga 

inslag som främjar atmosfären, renlighet och ordning på rummet. Sjuksköterskans 

rörelsemönster, hur hon gör entré och sorti på patientrummet, har också inverkan på 

patienten (Martinsen, 2006). Helhetsupplevelsen har betydelse för atmosfären och 

harmonin i rummet.  

 

 

Watson (1985), menar att den sociala tillhörigheten är viktig för människan. Kultur och 

normer i samhället har inflytande på individens värderingar och mål. Sjukdom, kriser 

och förluster kan leda till att omgivningen förändras och det psykosociala behovet kan 

inte längre tillgodoses. Omvårdnad ses som en humanistisk mellanmänsklig process. 

Sjuksköterskan ska visa ett varmt och genuint intresse för patienten som person. Genom 

vägledning kan sjuksköterskan hjälpa patienten att fatta självständiga beslut. Medicinsk-

teknisk kunskap är inte tillräckligt för att ge en god vård, patientrelationen bör även 

innehålla ett ömsesidigt förhållande mellan sjuksköterska och patient där det finns tillit 

och tillgänglighet. Watson (1985) uppmärksammar hur patientens identitet och 

oberoende förändras i och med sjukhusinläggning. Av denna anledning är det viktigt i 

den mån det går att stödja patienten i den mentala, fysiska, sociokulturella och själsliga 

genom omgivningen. Hon menar att sjukhusmiljön har svårt att anpassa sig efter 

patienters individuella behov. En ren-, estetisk- och tilltalande omgivning, anser Watson 

(1985), kan förbättra det känslomässiga välmåendet hos patienten. En ren och steril 

miljö kan däremot bli skadlig för hälsofrämjandet. När omgivningen upplevs trivsam 

finns förutsättningen till självuppskattning och värdighet hos patienten. Eriksson 

(2000a) menar att det ska föreligga en ömsesidighet i förhållandet mellan patienten och 
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sjuksköterskan, där patienten inte ska vara en passiv mottagare. Hon betonar hur viktigt 

det är att som sjuksköterska vara delaktig, deltagande och aktivt närvarande vid 

patientvård och kritiserar den teknikinriktade vården som ser människan som en passiv 

mottagare.  

 

 

Eriksson (2000b) definierar människans miljö, som hon kallar livsrum, utifrån tre 

begrepp: det fysiska-, psykosociala- och existentiella. Hon menar att det fysiska 

livsrummet innefattar människans förutsättningar för primära livsfunktioner. Det 

psykosociala livsrummet står för människans samspel med andra och hennes sociala 

situation och det existentiella står för personens inre tankar och livsfrågor. Dessa tre 

aspekter av miljön har betydelse för hälsans möjligheter och begränsningar. Lassenius 

(2005) analyserar rummet utifrån Erikssons teorier om patientrummet och utgår från de 

tre dimensionerna. Om pateinten inte får uppleva vila, frihet och tid i vårdandet infinner 

sig en känsla av meningslös vård. Hur vårdarna uppträder i rummet och vilken attityd 

som finns gentemot patienterna påverkar patientens själsliga hälsa. Detta kan få som 

konsekvens att de uppfattar sig själva som ”ingen”. Den gemenskap som finns i ett 

flerbäddsrum kan till viss del motverka detta och bevara patientens värdighet och 

själsliga hälsa. Fridell (1998) skriver att det som är grundläggande i rummet och i 

samband med omvårdnaden är att patienten skall betraktas som en egen person och inte 

ett passivt objekt. Patienten ska ha rätt att vara delaktig och kunna fatta beslut om sin 

egen hälsa och det som påverkar hennes liv. Ett gemensamt mål ska finnas för patienten 

när denne befinner sig på sjukhus. I detta sammanhang kan vårdmiljön bli en resurs för 

patienten och en upplevelse av att den är anpassad efter den situationen som patienten 

befinner sig i vid en given tidpunkt. Fridell (1998) menar att en god fysisk miljö på 

sjukhus, kan bli en tillgång för patienten, men när omsorgen om miljön brister ger det 

motsatt effekt. Exempelvis är när en bra existerande belysning inte tillvaratas utan 

försummas genom att trasiga glödlampor inte lagas inne på patientrummet eller att 

växtlighet som finns inte vårdas.  Den fysiska miljöns utformning har stor betydelse då 

personalen använder den på ett kunskapsbaserat sätt till förmån och förfogande för 

patienten. Då blir den till en resurs i vårdarbetet och bidrar till patientens tillfrisknande. 

 

Den fysiska vårdmiljön  

 

Färgsättning av skilda kulörer på ett rum kan skapa olika sinnesstämningar. Sisefsky 

(1995) beskriver färgens påverkan på människans sinnen. Färgsättningen anses ha 

betydelse och påverkar patienten, den gröna färgen anses vara mest vilsam. Enligt 

Sisefsky är det av stor vikt att se miljön i ett helhetsperspektiv. En färgsättning som är 

överdrivet monoton eller färgstimulerande har negativ påverkan på tillfrisknandet. Både 

färgen och ljuset har betydelse för upplevelsen av en god fysisk miljö. Lösningen på 

problemet är inte alltid att öka ljusstyrkan på belysningen utan snarare att fördela ljuset 

mer fördelaktigt. Även Wijk (2001) beskriver färgens betydelse för att förstärka objekt 

och tydliggöra information, men även ur en estetisk synvinkel. Hennes studier 

fokuserade på äldres förmåga att uppleva färger vilket enligt författaren är en av de få 

sinnen som håller sig intakt även i hög ålder. Sjukhusmiljön kan förtydligas med en 

genomtänkt färgsättning. Resultat visar att äldre patienter har behov av en tydligare 

interiör för att orientera sig, t.ex. kan inramning av en viss kulör på patientrummets 
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dörrkarm underlätta för att lokalisera sig och därmed uppleva en tryggare vårdmiljö. 

Författaren anser att detta är något som alla patienter skulle gynnas av.  

 

 

I en studie av Fridh (2009) fokuseras det på närståendes upplevelser av vård av sina 

anhöriga. Författaren diskuterar den problematik som föreligger vid vård i livets slut 

och bristande integritet när många vistas i flerbäddsrum och endast ett tunt draperi 

skiljer från sänggrannen. Likaså undersökte Olausson, Ekeberg & Lindahl (2012) 

närståendes upplevelser av intensivvårdsrummet, studien visade på att närstående 

upplevde integritet som bristfällig då deras nära och kära i rollen som patient kunde bli 

liggande nakna under långa stunder. Draperierna runt sängen var genomskinliga vilket 

skapade irritation hos närstående vid intima och känslosamma möten. 

Intensivvårdsavdelningens vita kala väggar skapade en känsla av att vara i ett rum som 

det kändes svårt att stanna kvar i, miljön då den inte upplevdes trivsam utan snarare 

dyster och tråkig. Studien framhöll vikten av att ha ett fönster och natur att titta på vilket 

kunde inge en känsla av hoppfullhet av att det finns en värld utanför som är värd att 

kämpa för, i sin kamp att bli frisk ifrån sin sjukdom. 

 

 

Det mest grundläggande vid en planläggning av ett sjukhus är att det blir så gynnsamt 

som möjligt med solljus och fönster, som ger rummen både dagsljus och möjlighet till 

utsikt. Patientrummens tillgång till belysning har stor betydelse för upplevelsen om 

rummen uppfattas som dunkla eller ljusa. Rummet skall vara både ändamålsenliga och 

fylla en estetisk funktion. Genom sina sinnen syn, hörsel, lukt, smak och känsel 

upplever patienten sjukhusmiljön (Andersson, 1997).  Vårdmiljön är välkänd och 

förståelig för de som har den som arbetsplats, men kan upplevas främmande för de som 

vårdas där. Ur denna utgångspunkt är det viktigt att tänka på vad som kan tillföra 

patientrummet en god atmosfär. En omgivning som är estetiskt genomtänkt ökar 

rummets hälsobefrämjande effekter. Vårdmiljön inkluderar även ljudets betydelse som 

kan uppfattas positivt eller störande. att minimera oljud åstadkommer en större 

möjlighet till återhämtande för patienten (Wikström, 2003). En annan studie (Vaajoki, 

Pietilä, Kankkunen & Vehvileinen-julkunen, 2011) visar på ljudets läkande effekt när 

patienten får lyssna på behaglig musik. Wikström, (2003)  poängterar att vårdpersonalen 

borde få kunskaper i hur den fysiska miljön, stimulerande eller ej, kan framkalla känslor 

som påverkar det fysiska och psykiska tillståndet hos patienten.  

 

 

När den normala ljudnivån ökar i dB, som vid larm, besök av anhöriga, rondning, spring 

i korridoren upplevs ljudet som ett buller eller oljud (Ulrich, 2000). Hög ljudnivå kan 

leda till ökad stress, sömnsvårigheter, ökad hjärtfrekvens och högre blodtryck. Detta 

kan ge en högre syrekonsumtion som försämrar förutsättningar för en optimal 

syretillgång vilket kan innebära ett förlängt sjukdomsförlopp och en förlängd vårdtid 

(Johnson, 2001). Stress kan ge psykologiska reaktioner som högt blodtryck, ökad grad 

av stresshormoner, blodfetter, kortisolpåslag och minskande grad av könshormoner. En 

väldesignad fysisk miljö främjar välbefinnande och reducerar stress (Dilani, 2001). 

 Andra yttre stimuli som dålig lukt, värme, smuts, ljus och störningsfaktorer från 

medpatienter är andra upplevelser som kan påverka patienten negativt. En ”bra” och 

”välbalanserad” vårdmiljö, genom att skapa lugn och ro, kan leda till bättre sömn, bättre 
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syresättning, minskad smärta och ångest. Detta kan medverka till ett ökat välbefinnande 

och snabbare tillfrisknande (Dilani, 2001).  

 

 

Det vårdvetenskapliga perspektivet  

 

Det vårdvetenskapliga perspektivet uppmärksammar patientens upplevelser av sjukdom 

och ohälsa tillsammans med det medicinska perspektivet. Livsvärlden definieras som 

den levda världen som ger människan ett livinnehåll och en mening i den värld vi 

dagligen lever och erfar. Sjukdom och sjukhusvistelse innebär en förändring av 

livsvärlden och påverkar hur patienten upplever sin behandling. Livsvärldsbegreppet 

utgår från den fenomenologiska filosofin som grundar sig på teorin att sjuksköterskan 

inte ska utgå från sin förförståelse om patienten utan ha intresse för patientens egen 

berättelse och livshistoria (Dahlberg, 2003). När vårdaren förstår patientens upplevelse 

genom att med öppenhet och följsamhet observera och lyssna finns det en grund till att 

agera på ett etiskt, kreativt och konstruktivt sätt i mötet med patienten (Wiklund, 2003). 

 

 

Enligt Eriksson (2000a) har välbefinnande med personens inre upplevelser, vilket 

grundar sig på en personlig erfarenhet och är därmed unik för varje individ. 

Välbefinnande är svårt att sätta upp objektiva kriterier på, till skillnad från sundhet och 

friskhet, som inbegriper en mänsklig känsla av både det fysiska och psykiska 

allmäntillståndet. Välbefinnande betyder ”att finna sig väl”, vilket beskrivs som en 

kontrast till ett illabefinnande, en känsla av ohälsa. Friskhet, sundhet och välbefinnande 

är ett integrerat tillstånd hos individen och en beskrivning av dennes hälsa. 

Välbefinnande är personens subjektiva dimension av hälsa och upplevelse av välbehag, 

medan friskhet och sundhet utgör den objektiva dimensionen. Friskhet beskriver den 

fysiska hälsan och fysiska egenskaper som ”kry”,”hurtig”, sundhet betecknar personens 

psykiska hälsa och egenskaper som att individen är ”klok”, har en psykisk sundhet. 

Dahlberg (2009) framhåller att välbefinnande och lidande har inget motsatsförhållande. 

En person som är lidande i långvarig sjukdom kan uppleva ett välbefinnande genom 

yttre stimuli, såsom att se en rolig film. 

 

 

Sjuksköterskans vårdande roll 

 

I hälso- och sjukvårdslagens krav (1982:763) står det att sjukvården skall vara av god 

kvalité. Patientens behov av trygghet, integritet och självbestämmande skall respekteras. 

Goda kontakter mellan personal och patienter skall främjas och bibehållas. Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen innebär det att den fysiska vårdmiljön skall sträva efter att 

möjligheter ges för att utöva god vård. Patienten skall få vara delaktig i sin vård genom 

att denne skall respekteras, ha beslutanderätt, ses som ett subjekt och inte som ett objekt 

(Fridell, 1998). 
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Evidensbaserad vård 

God vård bör vara evidensbaserad. Detta innebär att vårdandet som sjuksköterskan utför 

”måste vila på vetenskap och beprövad erfarenhet” (Dahlberg & Segesten, 2010).   En 

evidensbaserad vårdmodell grundas på en kombination av patientens behov och 

önskningar, sjuksköterskan som vårdar samt resurser som finns i vården. Evidens för 

säkrare vård ska ske i ett samspel mellan kvalitativ- och kvantitativ forskning för att 

belysa dels den vårdande relationen mellan sjukssköterska och patient för tillfrisknande 

och välbefinnande och dels genom mätbara fenomen (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Vårdande miljöer 

Arkitekturen och den fysiska miljön kan ge förutsättningar till att sjukhuset har en 

vårdande effekt i sig och blir en plats som bidrar till patientens tillfrisknande och 

välmående. Vårdande miljöer innefattar att varje patientrum är designat efter en 

individuell utformning som utgår ifrån perspektivet att varje person är unik. Att 

engagera anhöriga och patienter att medverka i vården poängteras. Vårdplanering görs i 

samråd med patienten där hennes önskemål beaktas (Dilani, 1998). En individuell 

utformning är möjlig när patienten har en längre sjukhusvistelse, t.ex. vid palliativ vård. 

 

 

Struktur i dokumentationen baserad på vårdvetenskaplig grund infördes bland annat 

genom VIPS-systemet. Detta innebar att patienten skulle involveras och få ge sin 

synpunkt om vården och vårdandet. Kärkkäinen och Eriksson (2004) beskriver att 

strukturen i dokumentationen skall baseras på att se varje patient som en unik person 

och i vårdandet av denne ha en helhetssyn av individen. Omvårdnaden bör 

dokumenteras dagligen och då bör även faktorer som sömn, vila, kommunikation, 

interaktioner och miljön behandlas. Strukturering och anpassning bör göras inom den 

psykiska-, fysiska- och sociala miljön. Begreppet miljö inbegriper även att anpassa 

interiör på rummet som sängar och skärmar för att åstadkomma vila och avskildhet. Den 

fysiska miljön utifrån ljus, ljud, rum och färg skall också iakttas (Ehnfors, 1993).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Sjukvården i dag framhåller vikten av evidensbaserad vård. Allt ifrån bästa effektiva 

läkemedelsbehandling till att minimera riskfaktorer genom strikta hygienrutiner då det 

läggs miljontals kronor på att sterilisera material (Ericson & Ericson, 2009). 

Högteknologin medför att komplicerade tillstånd och sjukdomar i till exempel hjärta 

och hjärna kan behandlas med avancerade medicintekniska behandlingsmetoder. Den 

fysiska sjukhusmiljön beaktas inte i samma utsträckning som tekniska, medicinska och 

vetenskapliga framgångar. Vårdmiljön på många sjukhus borde få större prioritering 

och värderas högre. Då en positiv miljö kan bidra till ett snabbare tillfrisknande och 

ökat välbefinnandet hos patienten (Fridell, 1998). En negativ miljö kan däremot både 

rent konkret innebära en infektionsrisk eller ur psykisk utgångspunkt; en ogynnsam 

upplevelse hos patienten.  
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Många gånger idag vårdas patienter i rum för fyra personer där de knappt får något 

privatliv. Det är i en miljö med kala vita väggar, sängar bäddade med polyesterlakan - 

som aldrig skulle köpas av en privatperson - samt ytterst lite stimuli för ögat i en 

färgblek skala. Dofter av en närliggande toalett och höga ljud från olika tekniska 

apparater är något som ofta erfars av patienterna. En målsättning och förutsättning för 

den moderna evidensbaserade sjukhusvården av i dag borde vara att skapa en interiör 

och design som främjar en positiv utveckling av patientens vårdförlopp. Under 60- och 

70-talet var ett centraliserande tänkande i fokus för vårdandet vilket innebar att 

patienterna riskerade att bli avhumaniserade på de stora avdelningarna som arbetade 

enligt rondsystem med löpande band ordning. Nu på 2000-talet har evidensbaserad 

design lagt fokus på hur vårdens arkitektur och fysiska miljö på sjukhus kan reducera 

stress och stödja läkandet. Hur påverkar då patientrummets interiör patienten 

fysiologiskt och psykologiskt under vårdtiden på sjukhus? 

 

 

 

SYFTE 

Syftet med examensarbetet är att beskriva vilka aspekter i vårdrummet som är av 

betydelse för patienters upplevelse av sin vårdtid. 

 

 

 

METOD 

En litteratursökning inleddes och då söktes endast vetenskapliga artiklar från 

primärkällor, vilket innebär att artikeln är skriven av samma person som har gjort 

undersökningen (Axelsson, 2007). Initialt gjordes sökningen med hjälp av MeSH-

termer “patient satisfaction”, “healing”, “design”, “patients rooms”, “atmosphere”,” 

health facility environment” och “qualitive study” blev sökord. Dessa användes i olika 

kombinationer tillsammans med tillägg av de Booleska sökoperatorerna AND eller OR. 

Systematisk sökningen gjordes via Borås högskolas bibliotek och databaserna Cinahl, 

Pubmed, Pubmed central. De flesta artiklar som var relevanta för vår forskningsfråga 

och vårt syfte hittades genom kombinationen health facility environment, med tillägg av 

AND och sökordet patient satisfaction i databasen Pubmed. Senare i vår sökning 

kompletterades keywords som light, noise, plants för att hitta flera liknande artiklar som 

belyste samma frågeställning. Sökandet efter relevanta artiklar började strukturerat och 

gick sedan över till en manuell sökning, via googles databassystem scholary där vi fann 

fler artiklar som var relevanta till ämnet. Sökning fortsattes genom att scanna av 

referenslistor från primärartiklar och litteraturstudier i ämnet. En del av detta material 

som vi fann användes senare i resultatdiskussionen. Inklusionskriterier var vuxna 

patienter, sjukhusvård och upplevelse av patientrum. Det något snäva syftet att bara utgå 

från patientperspektiv med exklusion av intensivvård, barn och psykiatri, sjukhusmiljön 

utanför vårdsalen och endast kvalitativa studier gav få träffar så därför utökades 

litteratursökningen till att även inkludera kvanitativa studier. 

 

 



 8 

Litteraturstudier med både kvalitativa och kvantitativa studier inom hälsoområdet kan 

vara fördel, då det kan vara intressant att studera ett problem från olika perspektiv för att 

det ger en ökad förståelse och möjlighet över att tolka verkligheten bättre (Axelsson, 

2007). För att enbart få vetenskapliga artiklar av hög kvalitet användes söktermen peer-

review och sedan kontrollerades tidskrifternas vetenskaplighet genom databasen Ulrich. 

 

 

Sökningen, med de ovan nämnda inklusionskriterier, begränsades till åren 2000-2012 

för att få tillgång till aktuell forskning. Artiklar skrivna på engelska med vetenskaplig 

struktur söktes. Primärartiklar ifrån olika länder och värdsldelar söktes för att se om 

resultaten varierade eller var samstämmiga. Litteratursökningen bestod i att leta artiklar 

med abstract eftersom det är ett bra hjälpmedel för att snabbt kunna särskilja relevanta 

artiklar från orelevanta i litteraturstudiens resultat (Axelsson, 2007). Ett flertal 

intressanta artiklar valdes bort då de inte belyste och behandlade syftet med vår studie, 

det vill säga om vilka aspekter i vårdrummet som är av betydelse för patienters 

upplevelse av sin vårdtid. Slutligen valdes nio artiklar som belyste syftet till det området 

som studerades. Ett systematiskt tillvägagångssätt användes för att bedöma kvaliteten i 

de valda artiklarna. Granskningen utfördes enligt Friberg (2006) som beskrivit en mall 

för både kvalitativa och kvanitativa artiklar. 

 

 

Analys  

 

Målet med litteraturstudien var att med hjälp av Axelssons (2008) analysmodell söka 

data i valda texter för att finna vilka aspekter i vårdrummet som var av betydelse för 

patienters upplevelse av sin vårdtid. Enligt rekommendationer i riktlinjer för uppsats på 

kandidatnivå vid institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås valdes ett 

hanterbart antal primärartiklar ut till uppsatsen för litteraturstudien. De valda artiklarna 

sammanställdes sedan med syfte metod och de viktigaste resultaten i en tabell för att vi 

lätt skulle kunna identifiera likheter och olikheter i materialet. Hela materialet lästes 

som en helhet upprepade gånger för att sedan sorterades i olika delar i relation till 

uppsatsens syfte. Därefter definierades en ny helhet med en tydlig struktur enligt 

Axelssons (2008) modell. Materialet lästes igenom vid flera tillfällen av oss var och en 

för sig och även av båda författarna tillsammans, detta för att få en så tydlig förståelse 

av artiklarnas syfte och innehåll. Alla intressanta fynd färgmarkerades i olika kulörer 

och sorterades i olika kategorier av författarna tillsammans. Slutligen framkom tre 

teman med ett antal kategorier för det underliggande innehållet vilka svarade på 

examensarbetets syfte. Genom att både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades 

kunde både patienters personliga upplevelser och olika variablers mätresultat 

komplettera varandra i de slutsatser som gjorts. Enligt Axelsson (2008) anses 

möjligheten att studera ett problem ur olika perspektiv som något positivt för förståelsen 

av verkligheten.  
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RESULTAT 

 

Resultatet bygger på analys av nio kvalitativa och kvantitativa artiklar(se bilaga). 

Analysen har resulterat i tre teman, rörande vilka aspekter i vårdrummet som är av 

betydelse för patienters upplevelse av sin vårdtid. Teman är:  

 

Rummets utformning med underkategori: Privat sfär och integritet och 

Tillgång till naturen och fönster. 

Fysisk miljö med underkategori: Ljud och ljus, Inredning och inventarier och Växter. 

Social miljö med underkategori: Hemlik miljö, Samspel och Gemenskap. 

 

 

Rummets utformning  

 

Privat sfär och integritet 

I en kvalitativ studie av Rowlands och Nobles (2008) intervjuades tolv patienter med 

diagnosen cancer vid Velindre hospital i Storbritannien. Syftet var att utforska 

patienters upplevelser av att vårdas på flerbäddsrum respektive enkelrum. Studien 

visade att enkelrum upplevdes positivt när patienten var kritiskt sjuk. Patienten 

upplevde en lugnare miljö på rummet med mindre oljud vilket innebar att de fick sova 

ostört på enkelrum. Dessutom erfors en större privat sfär och integritet, framför allt vid 

besök då patienter och närstående kunde samtala ostört.  

 

 

Samma tema ingick i en svensk kvalitativ studie av Persson och Määttä (2012), där 

sexton patienter intervjuades. I likhet med Rowlands och Nobles (2008), undersöktes 

skillnaden i att bli vårdad i enkelrum eller flerbäddsrum. Patienterna i flerbäddsrum 

visade hänsyn till varandras integritet och lyssnade inte aktivt på rumskamraternas 

samtal med personal eller anhöriga. Resultat visade att den privata sfären och 

integriteten inte påverkades nämnvärt. Undantag var vid toalettbesök på natten då flera 

patienter åsidosatte sina egna behov för att inte störa sina rumskamrater. Faktorer som 

att känna sig ensam och för mycket tid till att tänka på sin sjukdom var orsaker till 

varför flerbäddsrum föredrogs enligt Persson och Määttä (2012). Studierna visade 

samstämmigt att behovet av enkelrum inte är självklart för alla patienter (Persson & 

Määttä, 2012; Rowlands & Nobles, 2008). 

 

 

I en kvalitativ studie av Douglas och Douglas (2004), intervjuades femtio patienter 

inneliggande på Salford Royal Hospitals. Studien visade att när det fanns möjlighet för 

personligt utrymme och hemtrevlig atmosfär ökade patienters välbefinnande. Draperier 

gav möjlighet att få tala ostört med sina besökare och bidrog till en privat sfär. I en 

kvalitativ och kvantitativ studie utförd av Douglas och Douglas (2005) bekräftades 
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ovanstående nämligen att begränsat utrymme i flerbäddsrum påverkade patientens sfär 

och integritet, speciellt i samtal med besökare.  

 

Tillgång till natur och fönster 

Fönster med utsikt och möjlighet till kontakt med naturen utanför, med en fin trädgård, 

var viktiga faktorer för upplevelse av välbefinnande hos patienter som ingick i 

Rowlands och Nobles (2008) studie. Tillgången till fönster i patientrummet påverkade 

patienters sinnesstämning. Samma resultat bekräftades i Park och Mattsons (2009) 

kvantitativa enkätstudie, (71%; n=90) och även i Edvardsson och Sandmans (2005) 

resultat, som påvisade behovet av att ha tillgång till solljuset via ett fönster. Detta hade 

stor betydelse för patienternas välbefinnande. I en patientenkätstudie (n=89) av Walch, 

Rabin, Day, Williams, Choi och Kang (2005), var syftet att undersöka om det fanns 

skillnad mellan patienter som hade fönstret lokaliserat i västerläge med solljus, jämfört 

med patienter som hade fönstret i österläge, vilket innebar mer skugga. Patienterna med 

fönstret i västerläge exponerades för 46% mer solljus än jämförelsegruppen. Denna 

grupp upplevde mindre smärta de två första dagarna postoperativt. Detta resulterade i 

minskad användning av smärtstillande läkemedel. Park och Mattson (2009) och Walch 

et al. (2005) visade att interiör och design har betydelse för hur patienter upplever  

patientrummet. Rikligt med ljus ifrån ett fönster med natur och växtlighet utanför, 

påverkade patienters upplevelse positivt genom minskad smärta och ångest, vilket ledde 

till att rummet i sig kunde ge ett bättre välbefinnande. Ytterligare två studier visade 

likvärdigt resultat och framhöll att fönster med utsikt är av stor vikt och påverkade 

patientens sinnesstämning positivt (Douglas & Douglas, 2004; Douglas & Douglas, 

2005). Trots detta visade Douglas och Douglas (2005) studie att sjukhusmiljön hade 

svårighet att erbjuda patientrum som hade ett fönster med utsikt.  

 

 

Fysisk miljö 

 

Ljud och ljus  

I en kvantitativ studie av Gardner, Collins, Osbourne, Henderson och Eastwood (2009) 

(n=137) gjordes ett experiment genom att schemalägga tid för tystnad och vila mitt på 

dagen mellan 14.00-15.30. Resultatet visade att patienter hade större möjlighet att 

komma till ro när ljudnivån sänktes. Närståendes begränsade besökstid mitt på dagen 

upplevdes inte som något negativt av patienterna. Liknande resultat fann även 

Edvarssson och Sandman (2005) som belyste betydelsen av en lugn patientmiljö. När 

ljudet från alarm, telefonsignaler och höga röster begränsades ökade möjligheten för 

patienten att komma till att ro och följa sin egen rytm. Ljud kunde upplevas mer 

störande i flerbäddsrum än i enkelrum. Detta visade tre studiers resultat. Enkelrum 

beskrevs generellt som lugnare och gav mindre oljud (Douglas & Douglas, 2005; 

Rowland & Noble, 2008; Persson & Mättä, 2012). Gardner et al.( 2008) påvisade att 

oljud innebar försämrad sömn, som i sin tur påverkade förloppet till återhämtning 

ogynnsamt hos akut sjuka patienter. 
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Flera studier visade att ljuset i patientrummet hade gynnsam effekt på patientens 

välbefinnande (Park & Mattson, 2009; Rowland & Noble, 2008; Walch et al., 2005). 

Walch et al. (2005) gick ett steg längre i sin studie av att undersöka ljusets effekt på 

patienten. Ljusintensiteten (lux) från dagsljuset mättes två gånger om dagen (kl.9.30 och 

15.30) i patientrummet och avlägsnade alla ljuskällor från artificiellt ljus. De mätte 

direkt-, reflekterande- och omgivande solljus. Syftet var att studera om det förelåg 

någon skillnad på patienters behov av smärtstillande läkemedel under inverkan av 

solljuset, efter att ha genomgått cervikal- och lumbal spinalkirurgi. Patienter i rum med 

fönster i västerläge jämfördes med patienter i rum belägna i skuggigt läge mot öster. 

Resultatet visade att fönster med solljus hade stor effekt på patienterna de första dagarna 

postoperativt med reducerad användning av opioider. Största skillnaden visade sig hos 

den yngsta åldersgruppen 22-49 år, som hade en signifikant skillnad i användning av 

smärtstillande läkemedel jämfört med sin åldersgrupp i österläge. Tydliga data visade 

att solljuset hade en mildrande effekt på ångest, oro och smärta hos patienter. Detta är 

den första studien som har gjorts i syftet att undersöka om patienters tillgång till solljus 

kan reducera användningen av smärtstillande läkemedel. 

 

 

Douglas och Douglas (2004) beskrev ljusets praktiska betydelse för att kunna se 

ordentligt, då många äldre patienter uttryckte rädsla över att falla när ljuset reflekterade 

över blanka golv. Detta gav dem intrycket av att golven var blöta och hala. 

 

 

Inredning och Inventarier 

I en experimentell hypotesprövande studie av Swan, Richardson och Hutton (2003) 

(n=177, delat på två jämförbara grupper) fokuserade författarna på hur interiören och 

designen påverkade patienten. Patienterna tilldelades rum av olika karaktär, 

standardrum respektive hotelliknande rum. Sistnämnda rummet erbjöd sköna sängar, 

fina möbler, tavlor och tapeter, vilka upplevdes med en större komfort. Resultatet visade 

att patienterna erfor sin sjukhusvistelse som mer trivsam än de som erbjöds 

standardrum. Även Edvardsson och Sandman (2005) belyste att inredningsdetaljer som 

bland annat en tavla och gardiner var enkla detaljer som fick patienten att känna ett ökat 

välbefinnande. Tavlor och konstverk med naturbilder ansågs vara en bra kompromiss 

när naturen inte fanns att tillgå. Detta var ur patientsynpunkt en viktig detalj för att 

främja en patientvänlig sjukhusmiljö (Rowlands & Mattson, 2008; Douglas & Douglas, 

2004). Sammantaget från dessa studier kunde det utläsas att en sådan enkel detalj som 

en tavla kan påverka patientens välmående avsevärt. 

 

 

Douglas och Douglas (2004) beskrev att välbefinnande upplevdes när det var god fysisk 

bra design på rummet. Inventarier som nämndes var tillgång till TV, telefon, radio och 

dator. Studien visade att patienter upplevde det som ett hinder när det inte fanns 

möjlighet till fri social kontakt med sina familjer via telefon. Även Douglas & Douglas 

(2005) beskrev behovet av telefon för möjlighet till social kontakt utanför sjukhuset. 

Edvardsson och Sandmans (2005) fynd visade att tillgång till tidningar och TV var 

önskvärd av patienterna. 
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Växter 

Enligt Park och Mattson (2009) påverkade växter i rummet patienter positivt genom att 

de upplevde en minskad grad av ångest och anspänning, samt en reducerad grad av 

smärta speciellt första och andra dagen postoperativt. Studien baserades på två 

likvärdiga och jämförbara patientgrupper där ena gruppen hade växter på rummet och 

den andra gruppen var utan växter. Patientgruppen som fick växter på sitt rum skattade i 

sin mätning av rummets interiör att växterna hade störst effekt på välmåendet (96 %, 

n=90). Till skillnad från patienter i rummen utan växter, där en bra temperatur ansågs 

vara det viktigaste för välmåendet (88%, n= 90). I patientrummet med växter upplevdes 

ett ökat välbefinnande, större förnöjsamhet och en ökad rogivande effekt. Rummet 

ingav även en mer bekväm känsla och utgjorde en attraktivare miljö. När patienter blev 

mer mobila började de vattna, plocka bort blad och flyttade runt växterna för optimalt 

solljus. I likhet med Park och Mattson (2009) nämnde Edvardsson och Sandman (2005) 

att en detalj som vackra blommor kunde ge patienten ett meningsfullt innehåll till dagen 

och skingra tankarna för en stund. 

 

 

 

Social miljö 

 

Hemlik miljö 

Hemlik miljö på patienrummet ingav patienterna en känsla av en större tillfredställelse. 

Tavlor, fina gardiner, utsikt från ett fönster, blommor, dofter av kakor och nybryggt 

kaffe var viktiga detaljer för att uppleva hemlik miljö som därmed gav ökad trivsel. 

(Edvardsson & Sandman, 2005). Attraktiv atmosfär på rummet påverkade trivseln 

positivt, fina rum skattades högre på frågor relaterade till patienters tillfredsställelse, 

detta bekräftades även av Swan et al. (2003). Edvarsson och Sandman (2005) 

rapporterar i sin studie om patienternas upplevelse när miljön inte var hemlik utan dess 

motsats, en steril miljö. I denna miljö upplevdes patienterna att de förlorade sin identitet 

och att de blev en i mängden. Den så uttalade sjukhusmiljön gav ändå en känsla av 

trygghet och säkerhet eftersom vårdpersonalen hade kunskap om behandling och 

diagnos. Swans et al. (2003) visade att upplevelsen av ett rum med hemlik atmosfär 

kontra ett ordinärt patientrum resulterade i skillnad av de olika gruppernas 

tillfredställelse och förnöjsamhet. Douglas och Douglas (2004) framhöll att autonomi 

och självbestämmande sattes på spel när patienten kom till sjukhus och inte var i sin 

hemmiljö. Valmöjligheter begränsades med schemalagda mattider, bestämda 

besökstider och avdelningsrutiner, vilket påverkade patientens frihet. 

 

 

Samspel  

Rummets interiör påverkade patientupplevelsen av vårdkvaliten (Swan et al., 2003; 

Edvardsson & Sandman, 2005). Med hjälp av skattningsfrågor framkom det i studien av 

Swan et al. (2003) att i de hotelliknande rummen upplevdes kommunikationen med 

läkare och servicepersonal bättre jämfört med patienterna i standardrummen (Swan et 
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al., 2003). Smutsig och kaotisk miljö på rummet ingav hos patienterna en känsla av 

försämrad vårdkvalité (Edvardsson och Sandman, 2005). 

 

 

Persson och Määttä (2012) beskrev patienternas upplevelse av att vårdas i flerbäddrum.  

I studien framkom att det var av vikt att sjuksköterskan vårdade varje patient 

individuellt och inte alla samtidigt för att spara tid. Edvardssons och Sandmans (2005) 

studie visade vikten av att bli sedd som person genom att personalen hälsade och log när 

de kom ny som patient. Patienter värdesatte när personalen var förberedd genom att veta 

deras namn och diagnos. Att få information upplevdes viktigt och gav en ökad 

förståelse för sjukhusrutiner som vårdpersonalen använde. Rowlands och Noble (2008) 

beskrev att patienterna tyckte att kommunikationen med vårdpersonal, framförallt 

sjuksköterskor var den viktigaste länken som kunde reducera oro och ångest. 

Kommunikationen och omvårdnaden ansågs så viktig att den upplevdes kunna förbättra 

patienters förbättring till tillfrisknande och påverkade sinnesstämningen positivt. 

 

 

Gemenskap 

I studien utförd av Persson och Määttä (2012) visade resultatet att i flerbäddsrum 

upplevde patienterna att de blev mer aktiva och inspirerade varandra. Författarna 

beskrev vikten av att ha sällskap. Detta gav en känsla av trygghet och säkerhet. Ifall en 

medpatient blev sämre fanns det alltid någon på rummet som kunde hjälpa till eller 

tillkalla hjälp. I flerbäddsrummet erbjöds någon att prata och spendera tid med vilket 

innebar att tiden gick fortare. Patienterna tyckte att flerbäddsrummet ingav en familjär 

atmosfär där de brydde sig om varandra och följde varandras sjukdomshistoria. Även 

Rowlands och Nobles studie (2008) visade att upplevelsen av att vara flera i samma 

situation gav patienterna en känsla av samhörighet och att värdera sitt liv ur ett annat 

perspektiv. Edvardsson och Sandman (2005) fann samma resultat som Persson och 

Määttä (2012) och Rowlands och Nobles (2008), att skapa nya kontakter var viktigt för 

patienterna. Resultatet från Persson och Määttä (2012) visade att rummets utformning 

kunde bidra till möjligheter att knyta nya sociala kontakter. Patienterna uttryckte att 

flerbäddsrummet gav en känsla av trygghet och säkerhet. En vänlig stämning upplevdes, 

vilket ingav gemenskap och en vilja att stödja varandra. Samma resultat bekräftades av 

Rowlands och Nobles (2008) där patienterna upplevde att de kunde få gemenskap och 

support från övriga patienter i flerbäddsrum med upp till fyra patienter.  

 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

 

Vi gjorde en litteraturstudie av nio olika vetenskapliga artiklar både kvalitativa (n=3), 

kvantitativa (n=6). En av de kvalitativa artiklarna var även baserad på kvantitativ 

forskning. Fem artiklar behandlade enbart patientperspektivet. Fyra artiklar behandlade 
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även utifrån anhörigas och personalens erfarenheter, varav en ur familjeperspektiv och 

en ur sjuksköterskans perspektiv. Vi fokuserade bara på resultaten från patientens 

synvinkel i vår studie. Det hade varit önskvärt att ha flera kvantitativa- och kvalitativa 

artiklar som grund för analysen.  Vi upplevde ändå att de funna artiklarna kompletterade 

varandra och gav oss ett tillräckligt resultat för att slå fast vad som är evidensbaserad 

kunskap inom området. Axelsson (2008) understryker möjligheten att studera samma 

problem ur olika synvinklar, då ges en möjlighet att tolka verkligheten bättre. Vår 

målsättning var att artiklarna skulle ha en geografisk spridning. Artiklarnas ursprung var 

USA, Storbritannien, Sverige, Australien och Korea. Vi anser det är positivt med en 

vidgad geografisk bredd vilket kan bidra till att se problemet ur olika synvinklar. 

Samtliga artiklar utom en var från västerländska kulturer, som vi menar kan vara fördel 

då de har likvärdiga förhållanden som Sverige. Resultatet visar att det inte finns någon 

direkt kulturell skillnad i patienters upplevelser. Bredden av artiklar från fyra olika 

kontinenter hade kunnat visa skiftande resultat. Intressant nog så kan vi se att trots den 

geografiska bredden så är resultatet samstämmigt och visar att människan har samma 

grundläggande behov och upplevelser av sitt patientrum. Vår ambition var att få så 

aktuell forskning som möjligt, därför valdes artiklar skrivna på 2000-talet. Detta gav 

begränsningar då vi hittade mycket material från 90-talet med flera kända forskare inom 

området. 

 

 

Kvalitetsgranskning av artiklarna har genomförts med hjälp av granskningsprotokoll för 

kvalitativa- och kvantitativa studier utarbetat av Friberg (2006). Vår upplevelse är att 

detta stärker uppsatsens validitet. Dock måste det tas i beaktande att det finns risk för 

felbedömning vid en litteraturstudie på kandidatnivå eftersom erfarenhet saknas inom 

området. Vi har haft ambitionen att förhålla oss neutrala till materialet och lägga vår 

förförståelse åt sidan för att ha ett så objektivt synsätt som möjligt. Arbetet med 

litteraturstudien har gett oss en helt ny dimension och vidgat våra kunskaper i att ta till 

oss ny forskning. Det valda området ha varit mycket givande då det har framkommit 

många detaljer som för oss varit okända trots flera år inom sjukvården. Som till exempel 

den effekten ljuset, ljudet och naturen har på stress, minskad ångest, oro och reducering 

av smärta. 

 

 

Det har varit en lång process att sortera materialet till flera olika teman och rubriker, då 

det var svårt att särskilja på definitionen av orden fysisk miljö och interiör och design av 

patientrummet, samt begreppen atmosfär och socialmiljö då dessa formuleringar ofta 

går in i varandra. Tillslut utkristalliserade sig tre olika teman, med två till tre olika 

kategorier. Speciellt i arbetet med att dela upp teman har vi fått stor support av vår 

handledare, som har gett oss stöd och tips genom uppsatsens fortlöpande process genom 

regelbunden kontakt. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Något som har varit mycket intressant och samtidigt förvånat oss är de samstämmiga 

resultat som vi funnit. Där det påvisades klart och tydligt vilka aspekter på 
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patientrummet som påverkade patienten mest. I vårt resultat fann vi att den fysiska 

miljön påverkade patienten både psykologiskt och fysiologiskt i olika avseenden. 

Studierna visade tydligt att det finns mätbara parametrar som till exempel lägre 

blodtryck, smärtintensitet och ångest på hur patientens hälsa påverkades avsevärt på 

olika sätt. 

 

 

Solljus och dagsljus 

En nyhet för oss var den kraftfulla positiva effekten som fönster inne på patientrummet 

med mycket ljus hade på patienten. Ljusets effekt kunde reducera användningen av 

smärtstillande medel till patienterna. Detta med minskad läkemedelsanvändning bidrar 

till färre biverkningar för patienten, samt en reducerad läkemedelskostnad för 

sjukhusen. Detta bekräftades även av Dijkstra, Pieterse, Pruyn (2006), i en review 

artikel där följande fynd sammanställdes. Forskarna påvisade de positiva effekterna av 

solljus hade på patientrummet. Studierna fann att patienterna uppfattade minskad stress, 

smärta och därmed en minskad analgetikaanvändning till 22 procent. Denna minskning 

av smärtstillande läkemedel innebar en reducerad kostnad med 21 procent för sjukhuset. 

I resultatet påvisades att även dödligheten kunde vara högre i rum med dämpat ljus 

(max 300 lux), i jämförelse med fönster soliga rum (max 5000 lux). Sjukhusvistelsen, 

antal dagar som patienten var inneliggande på sjukhus minskade med flera dagar. 

Studien gjordes på patienter med olika former av depressionsdiagnos.  

 

 

Vi fann även i vårt resultat att ljusets påverkan på patienter gav en minskad upplevelse 

av ångest, oro och depression, vilket leder till att patienter känner ett ökat 

välbefinnande. Ytterligare forskning har påvisat att dagsljus eller fullt artificiellt ljus 

påverkade patienterna genom att depression minskade (Golden, Gaynes, Ekstrom, 

Hamer, Jacobsen, Suppes, Wisner & Nemeroff, 2005). Skillnaden av effekt mellan 

fönster i öst jämfört med västerläge studerades också och resultatet visade skillnaden 

var mindre än fyra dagar kortare vårdtid hos patienter som upplevde depression 

(Benedetti, Colombo, Barbini, Campori & Smeraldi, 2001). En kanadensisk studie gjord 

på patienter med cardiovaskulärsjukdom fann att kvinnor hade kortare vårdtid på 

sjukhus när de exponerades för mycket dagsljus. Samma studie fann att även 

dödligheten hos både män och kvinnor var lägre i soliga rum än i de rum belägna i 

nordlig riktning. Depressionen kunde antingen vara huvuddiagnosen eller som följd av 

en somatisk diagnos som hjärtsjukdomar eller cancer (Beauchemin & Hays, 1998). 

 

Ljud och oljud 

Studier har gjorts för att se effekten av oljud och om det påverkar patienten och i så fall 

hur. Vi såg att reducerat ljud mitt på dagen gav patienterna möjlighet att komma till ro 

och vila. Gardner et al. (2009) påvisade vikten av sömn för patientens återhämtning.  

Oljud inbegriper ljudet från alarm, övervaknings monitorer, besök från anhöriga och 

rondning. Dessa störningsmoment innebar försämrad sömn och påverkade förloppet för 

återhämtningen ogynnsamt hos patienter. Hagerman, Rasmanis, Blomkvist, Ulrich, 

Eriksen & Theorell (2005) fokuserade på effekter av upplevelsen av negativt oljud, av 

patienter som vårdades för intensiv hjärtkärlsavdelning. Studien gjordes på jämförelse 
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av ljudisolerade respektive icke-ljudisolerade rum. Det visade att patienter i de dåligt 

isolerade rummen behövde mer betablockerare medicin intravenöst. Studier som gjordes 

på neonatal intensiv vård visade att högt ljud påverkade att syresättningen (saturationen) 

försämrades och att därmed ett ökat behov av syrgas uppstod. Hjärtats slag blev högre, 

blodtrycket höjdes, andningsfrekvensen ökades och sömnen försämrades (Johnson, 

2001). Flera studier om sömn visade att bristen på tillräcklig sömn resulterade i både 

sämre mental och fysisk förmåga hos individen (Pilcher & Huffcut, 1996). Sömnen är 

även viktig för immunförsvaret, metaboliska och endokrina funktioner i kroppen 

(Slevin, Farrington & Duffy, Daly & Murphy, 2000). Williamson (1992) studerade 

motsatsen, ljud som upplevdes som positiva ökade välbefinnande. Studien gjordes på 

patienter som hade genomgått bypass-operation. Under natten fick de höra ljud 

havsljud. Resultatet visade statistiskt signifikant högre skattning på en mätskala på 

upplevelsen av en bättre sömn förmåga att kunna somna in ”self-reported”. 

 

 

Att fokusera mer på sömnens betydelse är något som vi tycker är viktigt att framhålla 

för sjuksköterskor, vilket kan hjälpa dem i sitt arbete med att hjälpa patienten av 

tillfrisknande och välbefinnande. Sömnens oerhört stora betydelse är något som för oss 

var mycket intressant och förvånade och borde framhållas mer. Den otroliga kapacitet 

och återhämtning som sker i vår kropp under sömnens påverkan ska inte underskattas. 

Sömnen är en tid av uppbyggnad genom att immunsystemet aktiveras. Sömnen har en 

stor påverkan på processminnet som är viktigt för inlärning, samt att skapa nya 

kopplingar mellan hjärnans neuroner. Det har påvisats att avsevärda sömstörningar är 

förenade med och en bidragande faktor vid sjukdomar såsom migrän, lungsjukdomar, 

högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar och speciellt depression. Studier visar att sömnbrist 

leder till en ökad känsla av hunger. Detta troligen beroende på sänkta nivåer av leptin 

(mättnadshormon) och förhöjda nivåer av ghrelin (aptithormon). En annan observation 

vid sömnbrist är en lägre insulinreaktion och sämre eliminering av glukos efter 

belastning, vilket kan bidra till negativa metabola effekter och hypotesen en påverkande 

roll i samband med diabetes typ-2 (Ekman & Arnetz, 2011). 

 

Naturen 

Vi såg även att naturen och växter hade en positiv påverkan på patienters upplevelse 

genom att dem kände minskad smärta, ångest. Patientrum som hade tillgång till natur 

och växter gav patienterna en positiv sinnesstämning och ökad känsla av välbefinnande. 

Kliniska studier har visat att naturen har fysisk påverkan på patientens blodtryck och 

hjärtaktivitet. En bild på ett landskap visade minskad ångest, stress och behov av mindre 

analgetika hos patienterna än jämförande kontollgrupp (Ulrich, 1991). 

Sjukhusträdgårdar hade inte bara en stärkande, uppiggande effekt, de kunde även 

minska stressen, ha en lugnande inverkan men kunde även påverka främjandet av 

sociala interaktioner. Naturen bidrog till främjandet av positiva humörsvängningar. 

Forskning har även gjorts när det fattas natur i patientens närhet vilket bidrog till en 

upplevelse av stressen förvärrades samt, minskade möjligheten av främjandet till 

återställandet av hälsan (Ulrich., 1999; Whitehouse, Varni, Seid, Cooper- Marcus, 

Ensberg, Jacobs & Mehlenbeck, 2001). Möjligheten att se naturen genom ett fönster 

hade en positiv effekt på stresspåslaget i kroppen hos patienter, lägre blodtryck och 

minskad hjärtfrekvens påvisades i studier, då i jämförelse med patientgrupp som hade 
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utsikt över en tegelvägg. En tavla som visade naturmotiv hade liknande positiva effekt 

som möjlighet att se naturen. Abstrakt konst kan ha motsatt effekt och öka stressen hos 

många patienter. En park att gå till, lyssna på vattnets ljud och fågelsång är en stor 

tillgång för att reducera stress och ångest. Trots ökade merkostnader till en början för 

sjukhuset, så är detta en god investering på lång sikt (Ulrich, 2000). 

 

 

Hemlik miljö, psykologisk påverkan 

Den psykologiska dimensionen av patientens upplevelser i patientrummet har enorm 

betydelse för dennes välmående och tillfrisknande. En god, fungerande interiör som var 

ren och fräsch påverkade patientens uppfattning av den givna vården positivt. Det 

framkom att patienter som fick vård i fina hotellika rum hade betalat $40 extra för att få 

tillgång till än mer hemlik miljö (Swan et al., 2003). Denna möjlighet finns endast på 

privata sjukhus och är inte jämförbart med sjukhussystemet i Sverige. Det som trots allt 

är intressant att belysa är att de patienter som betalade mer för sitt rum upplevde att de 

på grund av den dyrare kostnaden fick bättre vård än de som hade standardrum. Det 

förelog ingen skillnad i vårdkvalitén mellan de olika rummen. Även motsatsen 

bekräftades, en interiör som var smutsig och kaotisk ledde till att patienterna upplevde 

en känsla av försämrad vårdkvalitet. Fridell (1998) beskriver när den ursprungliga 

arkitektoniska designen på sjukhus inte utnyttjas utan försummas, leder detta till att 

patienten upplever en sämre omsorg. Trasiga möbler och lampor som inte fungerar är 

exempel som stör helheten och patientens uppfattning om den givna vården. I en studie 

av Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2006) med fokus på en onkologisk avdelning 

beskriver patienterna samma fenomen. Den nedgångna och smutsiga miljön fick för 

dem en symbolisk mening då personalen inte kunde ta hand om den fysiska miljön, 

skulle de då kunna klara av att vårda patienter. På denna avdelning var symboliken med 

den fysiska miljön direkt kopplad till patientens tillstånd ”i väntan på döden”. Vissna 

blommor blev för dem en symbol för den nära förestående döden. En krok på väggen 

utan tavla upplevde en patient synonymt med försummelse av hennes vård och hon 

valde att avbryta sin behandling. Den mörka avdelningen låg i bottenplan och sågs både 

av patienter och personal som en tydlig symbol för cancerpatienternas stigmatisering 

och lägsta rang på sjukhuset. 

 

Olausson et al. (2012) ger förslag på att med små medel kunna förbättra den fysiska 

miljön på en intensivvårdsavdelning. Genom att måla en färg på väggarna, hänga upp en 

tavla eller byta till lampor med varmare ljus går det att skapa en känsla av en mer 

hemlik miljö. Personalen kan uppmana patienten att ha en bild eller fotografi att titta på 

av någon som patienten tycker om. Även Wikström (2003) har samma tankar, 

sjuksköterskan kan uppmuntra patienten att själv medverka till en hemlik miljö genom 

att placera betydelsefulla föremål vid patientsängen. Många av Olaussons et al. (2012) 

förslag anser vi är överförbara till flera vårdinrättningar och inte endast applicerbara på 

en intensivvårdsavdelning.  
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Samspel i den fysiska miljön  

Vårt resultat visade att patienter värdesatte att bli välkomnade vid ankomsten och att bli 

tilltalade med sitt namn för att känna sig mindre som en främling. Att få ett leende och 

bekräftelse mår alla bra av. Just detta är viktigt att förstå i sjukhussammanhang att förstå 

hur patienten påverkas av vårdpersonalens agerande i patientrummet. 

Kommunikationen och omvårdnaden från sjuksköterskor kan ha en så stor påverkan på 

patienten att den förbättrar dennes förutsättning till tillfrisknande. Ibland har den en 

direkt avgörande roll för patientens mentala hälsa. Schweitzer, Gilpin och Frampton 

(2004) beskriver hur viktigt det är med en miljö som stödjer möjligheten till interaktion 

mellan sjuksköterskan och patienten. Stora vårdavdelningar med sjuksköterskemoduler 

långt ifrån patienterna, distanserar patienterna från personalen och ger ett budskap att de 

är upptagna och otillgängliga. En indirekt fördel på sjukhus med arbetsstationer nära 

patienterna har visat att bara vetskapen om att personalen är i närheten reducerar 

patientens oro vilket har lett till en markant minskad användning av patientlarmet. 

Watson (1995) är en förespråkare för det humanvetenskapliga synsättet, vilket innebär 

att sjuksköterskan ska via omvårdnaden försöka sätta sig in patientens värld av inre 

upplevelser och inte fokusera endast på yttre observationer. Relationen mellan 

sjuksköterska och patient, de mellanmänskliga omsorgshandlingarna är viktig för hälsa 

och tillfrisknandet.  

 

Vår reflektion av studiernas konklusion visar att en omsorgsbenägen personal, där de 

fokuserar på att bemöta patienterna på bästa sätt, är en förutsättning i vårdandet. Vi vill 

uppmärksamma all vårdpersonal i mötet med patienter att de med enkla medel som ett 

leende eller ett vänligt bemötande kan förbättra utgången för patienters välmående och 

tillfrisknande under vårdtiden. 

 

 

 

SLUTSATSER 

 

Stressrelaterade sjukdomar är det som ökar mest i dagens samhälle vilket troligen också 

leder till att fler behöver vårdas på sjukhus. Den fysiska miljön måste bli en del av den 

helande processen i sjukhusmiljön. I bland behöver vi blicka tillbaka i tiden för att inte 

glömma upptäckter som ansågs evidensbaserade redan i början på 1900-talet. Intressant 

nog är att denna kunskap fortfarande är aktuell och upplevs som de mest banbrytande 

tankarna om sjukhusmiljöns helande kraft.  

 

Flera vetenskapliga studier visade att sjukhusmiljön och speciellt patientrummet där 

patienten tillbringar den största tiden av sin vårdtid, hade i flera avseenden stor 

påverkan på patienten. Sjukhusmiljön borde utformas efter denna evidensbaserade 

information och ta detta i beaktande för att förbättra sjukhusmiljön i flera olika aspekter 

på patientrummet. Sjuksköterskor kan kontinuerligt i sitt arbete granska vetenskapliga 

artiklar som belyser deras arbetsområde för att påverka den miljö som dem arbetar i och 

patienten vistas i på ett evidensbaserat sätt. 
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Förslag på kliniska implikationer som sjuksköterskan kan medverka till: 

 

 Att varje rum har en tilltalande tavla med naturmotiv. 

 Medverka till att ha växter på rummet (inte allergiframkallande). 

 Uppmuntra patienten att ta med fotografi på en kär vän, personliga tillhörigheter.  

 Se till att ljus och frisk luft finns genom att dra upp persiennerna, vädra och se 

till att draperier ej skymmer fönstret för andra patienter med icke fönsterplats. 

 Medverka till att patienten har upplevelse av privat utrymme genom att vara 

uppmärksam på olika situationer. Ommöblering i rummet, skärmar och draperier 

kan bidra till detta. 

 Vara uppmärksam på att skapa lugn och ro, genom att minimera oljud. 
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Bilaga 1: Artikelöversikt över analyserade artiklar 

 

Författ./År/Titel Syfte  Metod Urval  Resultat  

 

Titel: Patient- 

friendly hospital 

environments: 

exploring the 

patients´ 

Perspective. 

 

Författare: Douglas, 

Douglas  

 

Tidskrift: Health 

Expectations 

 

Årtal: 2004 

 

 

Syftet var att 

beskriva vilka 

känslor patienten 

hade angående 

miljön på NHS 

Trust Hospital. 

Fokus låg på 

följande fyra 

områden:  

1. vad är 

Patientvänlig 

sjukhusmiljö. 

2. vad i 

upplevelsens natur 

påverkade dem i 

sjukhusmiljön? 3. 

Vilka aspekter blev 

hinder/möjligheter 

angående design 

och miljö?  

4. Patienters förslag 

till ett 

patientvänligare 

sjukhus. 

 

 

Kvalitativ studie som 

bygger på 

semistrukturerade 

personliga intervjuer. 

Analysmetod: 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

enligt Ritchie och 

Spencer (1994).  

 

 

50 st patienter, 

32 kvinnor och 

18 män. 

Ålder:18-82. 

Personliga 

intervjuer från 

4 områden: 

kirurgi, 

medicin, vård 

av äldre och 

moderskap på 

sjukhus. 

 

Det fanns många 

likheter mellan de olika 

tillfrågade angående de 

4 områdena. Personliga 

utrymmet, hemtrevlig 

välkomnande atmosfär, 

en bra stödjande miljö, 

och god fysisk 

utformning var de 

viktigaste resultaten. 

 

Titel: Patient-centred 

improvements: 

perspektives and 

design indicators. 

 

Författare: Douglas, 

Douglas  

 

Tidskrift: Health 

Expectations  

 

Årtal: 2005 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka hur 

patienter och 

närståendes 

upplevelse av NHS 

Trust hospitals, för 

att identifiera och 

utvärdera åsikter 

för. hållbara 

framtida 

sjukhusdesign. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativa-

kvantitativa metoder. 

Kvalitativ 

analysmetod enligt 

Miles Huberman 

(1984) och Delphi 

(1991) Novis-

expertutbyte. 

Kvantitativ metod 

Frågeformulär med 

(n=785), likertsskala. 

Grad av 

tillfredställelse i 

relation till 

sjukhusets 

utformning med 

avseende på design 

och interiör 

analyserades 

statistiskt. 

 

35 patienter. 

novis-expert -

utbyte, 8 

fokusgrupper 

(patienter, 

personal och 

arkitekter) 

samt 

Enkäter till 

före detta 

patienter 

(represen-

tatitvt urval). 

 

 

De olika grupperna kom 

med förslag till 

förbättring av miljön. 

De viktigaste resultaten 

visade på privat 

sfär/utrymme runt 

patientens säng, stöd för 

att uppnå integritet och 

värdighet och att 

minimera brus och 

andra ljudstörningar. 
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Författ./År/Titel Syfte  Metod Urval  Resultat  

 

Titel: Sensing an 

atmosphere of ease: a 

tentative theory of 

supportive care 

settings. 

 

Författare: 

Edvardsson, 

Sandman, Rasmussen   

 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal, Caring 

Science 

 

Årtal: 2005 

 

 

Syftet med denna 

studie var att 

konstruera en 

teoretisk förståelse 

av processer som 

bidrar till en 

uppbyggande, 

stödjande 

vårdmiljö. 

 

 

 

Kvalitativ metod. 

(Teorigenerering på 

empirisk studie) 

Observationstudie 

och intervjustudie. 

Kvalitativ 

analysmetod;  

Grounded Theory, 

enligt Glaser (1967). 

 

Totalt 83 

personer: 

59 kvinnor och 

24 män mellan  

22-94 år 

intervjuades, 

varav 

38st personal 

34 patienter 

11 närstående. 

 

Fungerande arkitektur 

och interiör på 

patientrummet skapar 

och bibehåller sociala 

relationer. 

Vikten av att bli sedd av 

personalen så man inte 

blir anonym. 

 

Titel: Creating a 

therapeutic 

environment: A non 

ranomised controlled 

trial of a quiet time 

intervention for 

patiens in acute care. 

 

Författare: Gardner, 

Collins, Osbourne, 

Henderson, 

Eastwood 

 

Tidskrift: 

International Journal 

of Nursing Studies 

 

Årtal: 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

studera om 

schemalagd tyst tid 

med låg bullernivå 

påverkade sömnen 

och välbefinnandet 

hos patienter.  

Även närståendes 

och personalens 

påverkan 

studerades. 

 

Kvantitativ metod. 

Två sjukhus ingick i 

experimentet och ett 

sjukhus fick vara 

kontrollgrupp. 

Poweranalys enligt 

Pagano & Gauvreau 

(2000), 

nonrandimiserade 

parallellgruppsförsök 

med följande 

instrument: Castel 

Model 824, digital 

sound level indicator,  

Sleep status scale 

SF 12 V2- 

frågeformulär, 

analyserades 

statistiskt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare var 

299 st som 

funnits på 

vårdavdelning

en under en 5 

månaders 

period. 

Både patienter, 

familj och 

vårdare. 

 

En signifikant skillnad 

av sömn och 

välbefinnande upplevdes 

av experimentgruppen 

under de tysta 

schemalagda tiderna på 

avdelningen. 
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Författ./År/Titel Syfte  Metod Urval  Resultat  

 

Titel: Ornamental 

indoors plants in 

hospital rooms 

enhanced health 

outcomes of patients 

recovering from 

surgery. 

 

Författare: Park, 

Mattsson 

 

Tidskrift: The 

Journal of 

Alternative and 

Complementary 

Medicine 

 

Årtal: 2009 

 

 

Syftet var att 

undersöka om 

växter hade en 

positiv effekt på 

patienter för att 

reducera smärta, 

oro och stress och 

se möjlighet att 

reducera 

läkemdels-

användningen. 

 

Kvantitativ metod. 

Deskriptiv 

intervjustudie där 

intervjupersonerna 

fick redovisa sina 

upplevelser genom 

användning av olika 

skalor/mätverktyg. 

(patienternas 

fysiologiska 

parametrar mättes). 

Analys med hjälp av 

SAS (version 8.0 

Inst, Gary, NC, 

2006). 

 

90 patienter. 

43 män och 47 

kvinnor. 

Ålder: 38-56  

 

 

Resultatet visade effekt 

genom lägre blodtryck, 

mindre 

analgetikakonsumtion, 

mindre smärta, oro och 

trötthet. Högre grad av 

välbefinnande och mer 

nöjda med 

patientrummet.  

 

 

Titel: To provide 

care and be cared for 

in a multiple-bed 

hospital room 

 

Författare: Persson, 

Määttä 

 

Tidskrift:  

Scandinavian Journal 

of Caring Science 

 

Årtal: 2012 

 

 

Syftet var att belysa 

patientens 

upplevelser av att 

bli omvårdad i ett 

flerbäddsrum och 

sjuksköterskans 

upplevelse av att 

vårda patienter i 

flerbäddsrum. 

 

Kvalitativ studie 

baserad på intervjuer. 

Analysform:  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

enligt Graneheim och 

Lundman (2004). 

 

 

16 patienter, 

8 män och 8 

kvinnor blev 

intervjuade. 

12 

sjuksköterskor 

intervjuades. 

 

Patienter och 

sjuksköterskor såg både 

för och nackdelar med 

flerbäddsrum. Negativt 

var att man hade mindre 

privatliv. Vem som blev 

sänggranne ansågs 

viktigt. Personalen var 

oftare inne i rummet om 

någon var sjukare. Nya 

patienter kom på natten, 

svårt att sova. 

Inte samma integritet. 

 

Titel: How does the 

environment impact 

on the quality of life 

of advanced cancer 

patients. A 

qualitative study 

writh implications for 

ward design 

 

Författare: 
Rowlands, Nobles 

 

Tidskrift:Palliative 

Medicine 

 

Årtal: 2008 

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien 

var att se 

sjukhusmiljön från 

ett patientperspktiv 

och förstå hur det 

påverkar dem. 

 

 

 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

inspelade intervjuer  

som 

transkriberandes. 

Analysmetod: 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

ansats enligt Cohen 

(2000). 

 

 

 

12 stycken 

patienter, både 

män och 

kvinnor. 

Ålder: 25–65 

 

 

Resultatet visar vikten av 

en trevlig och 

tillmötesgående personal. 

patienter upplevde det 

positivt att det fanns 

valmöjlighet att välja 

enkel- eller 

flerbäddsrum. Viktiga 

faktorer i rummet: ljus, 

luftigt, rent, fönster, se 

natur eller bilder av 

natur. 
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Författ./År/Titel Syfte  Metod Urval  Resultat  

 

Titel: Do appealing 

hospital rooms 

increase patient 

evaluations of 

physicians, nurses 

and hospital 

services? 

 

Föfattare: Swan, 

Richarson, Hutton 

 

Tidskrift: Healthcare 

Manage Review 

 

Årtal: 2003 

 

 

Syftet var att 

undersöka om 

hotellika 

sjukhusrum 

påverkade 

patientens 

upplevelse av 

vården mer positivt 

jämfört med 

patienter vårdade i 

standardpatientrum. 

 

Kvantitativ kvasi- 

experimentell design 

med nonekvivalenta 

grupper. 

En jämförelsestudie 

mellan en grupp som 

fick vård i fina rum, 

och en grupp i 

standardpatientrum. 

Med utgång från 7 

olika hypoteser. 

Analys med hjälp av 

SPSS. 

 

 

177 patienter 

uppdelade i 

två lika 

grupper 

besvarade ett 

frågeformulär. 

Medelålder ca 

50 år. 

Dagar på 

sjukhusrum 4-

5 st. 

 

Jämfört med patienter 

som bott på 

standardrummet så 

upplevde de patienter i 

det med fin interiör och 

design större 

tillfredsställelse med 

service, bättre mat, bättre 

bemötande, bättre vård, 

bättre renlighet. De 

gillade sitt rum och ville 

gärna komma tillbaka. 

 

Titel: The effect of 

sunlight on 

postoperative 

analgesic 

medicantion use: a 

prospective study of 

patients undergoing 

spinal surgery 

 

Författare: Walch, 

Rabin, Day, 

Williams, Choi, 

Kang 

 

Tidskrift: 
Psychosomatic 

Medicine 

 

Årtal: 2005 

 

 

Ljusets påverkan på 

patientens 

psykosociala hälsa 

och behov av  

 

Kvantitativ 

prospektiv studie 

Bygger på ett 

frågeformulär. 

Jämförelser av 

smärtupplevelser i 

rum med mycket 

dagsljus kontra 

skuggigt rum med 

lite dagsljus. 

Analys: 

Multivariatanalys av 

varianser som 

genomfördes med 

hjälp av Minitab 

(generalized linear 

model) statistik 

program. 

 

89 patienter. 

44 ljusa sidan 

45 skuggiga 

sidan. 

Ålder: 45-72 

 

Patienter på den ljusa 

sidan upplevde mindre 

stress och analgetika 

förbrukning 

reducerades, även 

kostnaden för 

smärtstillande medel, i 

jämförelse med 

patienter som hade ett 

fönster på den skuggiga 

sidan. 

 


