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Sammanfattning    
 
Patienter som är inlagda på vårdavdelningar på sjukhus har olika upplevelser av 
rummets utformning och inredning. Vår erfarenhet är att patientrum har vita väggar, 
textilier med diskreta färger och inga tavlor. Vad kännetecknar en utformning och 
inredning som är hälsobringande för patienten? En omgivning som människor är 
tillfreds med skapar balans i tillvaron och stärker det psykiska välbefinnandet och den 
fysiska hälsan. En viss form av arkitektur kan också bidra till uppkomsten av stress.  
 
Syftet med studien är att beskriva hur rummets utformning och inredning kan inverka på 
patientens välbefinnande och tillfrisknande när de vårdas på sjukhus. 
 
Studien är en forskningsöversikt baserad på tio vetenskapliga artiklar. Artiklar med 
både kvalitativ och kvantitativ metod ingår.  
 
I resultatet presenteras patienters upplevelse av patientrummets utformning och 
inredning i sex teman; fördelar och nackdelar med enkelrum jämfört med flerbäddsrum, 
solljusets påverkan på patienten, patientens upplevelse av fönster och utsikt, färgen och 
luktens betydelse för patienten, konstens betydelse för patienten och säkerheten i 
rummets utformning och inredning. I diskussionen framkommer att rummets 
utformning och inredning kan främja patientens välbefinnande och tillfrisknande. 
Patienter mår ofta bättre av att vårdas i ett enkelrum, ha ett fönster med utsikt mot 
naturen och att solen lyser in i rummet.  
 
Sökord: healing environment, environment, ward, interior design, wellness, health care, 
experience, patients’ room     
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INLEDNING 

Vår kandidatuppsats är en del i ett forskningsprojekt med titeln vårdandets plats, rum 
och teknologi, vid Institutionen för Vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Intresset för 
det vårdande rummet har väckts hos oss allt eftersom vi har kommit i kontakt med 
patientrummen på sjukhus och sett hur kala och tråkiga de ofta är. Som sjuksköterskor 
har vi ett ansvar att ta hänsyn till patientens fysiska omgivning, till exempel om 
patienten ska få ett enkelrum, sängens placering och belysningen. Genom vår uppsats 
vill vi med hjälp av vetenskaplig litteratur söka kunskap om hur patienten påverkas av 
utformningen och inredningen i patientrummet. 
 
BAKGRUND 

Wikström (2003) anser att det saknas forskning som närmare belyser sambandet mellan 
de estetiska uttrycksformerna och patientens fysiska och psykiska välbefinnande. 
Forskning inom estetik kan ge värdefull kunskap om estetikens användbarhet i skilda 
omvårdnadshandlingar, samt bidra till metodutveckling inom det estetiska fältet. En 
omgivning som människor är tillfreds med skapar balans i tillvaron och stärker det 
psykiska välbefinnandet och den fysiska hälsan. En viss form av arkitektur kan också 
bidra till uppkomsten av stress och sjukdomssymtom. En faktor som inverkar på både 
patienter och personal är ljudet. I en studie av Bailey & Timmons (2005) beskrivs hur 
ljudet från till exempel övervakningsskärmarnas alarm, ventilation och annan utrustning 
som telefon, radio och sökare påverkar patienterna. Det ger fysiologiska reaktioner som 
minskad matsmältningssekretion, hörselskador, ökad hjärtverksamhet, ökad metabolism 
och en ökad andningsfrekvens. Personalens reaktioner på ljudet kan vara irritation, oro, 
nedsatt omdömesförmåga, och koncentrationssvårigheter. Det gäller att skapa kvalitet i 
vårdmiljön och i patientens boende på sjukhus. Att uppnå balans och harmoni är viktigt 
för hälsan speciellt eftersom patienterna befinner sig i en själslig och/eller kroppslig 
läkningsprocess (Wikström, 2003). Ett livsvärldsperspektiv innebär att människors 
vardagsvärld och dagliga tillvaro uppmärksammas. Dahlberg, Segesten, Nyström, 
Suserud och Fagerberg (2003) framhåller att livsvärldsperspektivet innebär att se, förstå 
och beskriva, samt analysera världen, eller delar av den, så som den upplevs av 
människor. Livsvärlden är oftast för omedveten för oss och tas för given. 
 

Tre vårdteoretikers syn på rummets utformning och 
inredning 

 
Florence Nightingale (1820-1910) fick sin formella sjukvårdsutbildning efter att ha 
tillbringat tre månader vid diakonianstalten i Kaiserwerth. År 1854 bröt Krimkriget ut, 
där arbetade Nightingale som sjuksköterska med att vårda skadade soldater på plats och 
utveckla sina teorier (Wendt, 1989). I boken Notes on Nursing, presenterade 
Nightingale sina tankar om omvårdnad. Nightingale hävdade att människan påverkades 
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av sin miljö på ett positivt eller negativ sätt. Hennes intresse var inriktat på den negativa 
inverkan av miljön, som dåtidens sjukhusmiljö hade på patienterna. Arbetet med att 
förbättra den fysiska miljön var då som nu, nödvändig för att de sjuka människorna 
skulle överleva. En grogrund för sjukdom, vid den tiden, var förorenad luft vilket enligt 
Nightingale måste avlägsnas från sjukrummen. Ljuset var en annan viktig faktor för 
patientens tillfrisknande. Med ljus avsåg Nightingale solljus, sängen skulle därför 
placeras så att patienten hade möjlighet att titta ut genom fönstret för att se himlen och 
solen. När en godtagbar fysisk miljö uppnåtts kunde uppmärksamheten riktas mot 
patientens psykosociala behov (Kristoffersen, 2002). 
    
Virginia Hendersons (1897-1996) intresse för omvårdnad väcktes under första 
världskriget. Efter avslutad sjuksköterskeutbildning år 1921 fortsatte Henderson vid 
Columbia University Teachers Collage, där hon arbetade som lärare och utvecklade sin 
teori (Kristoffersen, 2002). Hendersons omvårdnadsteori beskriver fjorton 
grundprinciper för patientvårdande verksamhet. Där finner man tydligt att den estetiska 
dimensionen kommer till uttryck genom den skapande verksamhet som patienten 
uppmuntras till och får hjälp att utföra (Wikström, 1997). En av Hendersons 
grundprinciper är att hjälpa patienten till vila och sömn. Om patienten skyddas mot 
störande ljud, obehagliga lukter och syner somnar patienten lättare. Kan man också 
bidra till att göra dagen trevligare för patienten genom att öka välbefinnandet, främjas 
en naturlig sömn (Henderson, 1991). 
 
Jean Watson (född 1940) har varit kliniskt verksam sjuksköterska inom bland annat 
psykiatrisk sjukvård. Watsons omvårdnadsmodell bygger på ”omvårdnadsarvet” från 
Nightingale och Henderson (Kristoffersen, 2002). Watson betraktar miljön som ett av 
sjuksköterskans främsta ansvarsområden. Tonvikten i hennes omvårdnadsteori talar för 
en estetiskt väl utformad miljö (Wikström, 1997). Den fysiska miljön ska anpassas 
genom att se till att patienten har något vackert att njuta av, en tavla eller vackra 
blommor. En trivsam miljö påverkar oss känslomässigt och kan stärka vårt samspel med 
andra människor (Kristoffersen, 2002). Säkerheten är ett grundläggande inslag i 
sjuksköterskans roll. Säkerhetens betydelse påverkar sjuksköterskans utförande att 
stödja, skydda och skapa en bra miljö. Det är viktigt att patienten känner sig säker i 
miljön som är främmande, avpersonifierad och avsedd för behandling (Watson, 1985).  
 

Filosofier och tanketraditioner kopplade till rummets 
utformning och inredning  

Begreppet hospice introducerades under medeltiden i betydelsen av ett härbärge för 
pilgrimer. Termen hospice började användas igen under 1800-talet, och 1905 öppnades 
St. Joseph´s Hospice i London (Beck-Friis & Strang, 2005). I december 1992 invigdes 
det första fristående specialbyggda hospicet i Sverige, beläget i Västerbotten. Huset är 
en vacker träbyggnad format till en fjäril. Det finns 16 hemtrevliga enkelrum, de flesta 
har utsikt över en äng och en flod (Rasmussen, 1999). Under senare år har 
hospicefilosofin också kommit till uttryck i fristående vårdhem, avdelningar på sjukhus, 
hemsjukvårdsteam, dagsjukvård och rådgivningsgrupper på sjukhus. Den fysiska miljön 
kring patienten ska ge positiva impulser genom exempelvis blommor. Andra exempel 
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på metoder för att förbättra livskvaliteten hos patienterna är musik och konst. Inom 
hospicefilosofin är det även viktigt att avlägsna sådant som har anknytning till 
sjukdomen. Personalens attityder har också stor betydelse (Beck-Friis & Strang, 2005). 
 
Inom antroposofin anser man att allt kulturliv som konst, religion, fostran och 
utbildning kommer ur andliga inspirationskällor på ett eller annat vis. Arkitekturen 
inom den antroposofiska rörelsen talar om ett djupt skikt hos oss människor. Ljus och 
skugga, proportionsförhållande, olika vinklar, material och färger påverkar vårt 
stämningsläge.  Arkitekterna som verkar inom antroposofin strävar efter ett formspråk 
som talar till hela människan och man skapar en miljö där det finns plats för fantasi, 
kreativitet och gemenskapkänsla. Rudolf Steiner, antroposofins grundare, eftersträvade 
en formgivning som var ”levande”. Husen han skapade var i stora delar snidade i trä, 
allt från pelare, dörrar, fönsterbågar till stora delar av ytterväggarna (Carlgren, 1985). 
Antroposofernas byggnader i Järna är kända för sin småskalighet. De utgörs av blå, lila 
och turkos tvåvåningshus. Ljus strömmar in från generösa fönster. Alla former har en 
organisk idé och färgsättningen med antroposofins växtfärger medverkar till att 
betongytorna lever (Wikström, 1997). 
 
Feng shui är en österländsk lära om hur människan påverkas av sin omgivning. 
Grundtanken är att det finns ett förutsagt mönster i all energi bland oss och att vi lär oss 
att leva i harmoni och samspel med den energin. De viktigaste verktygen feng shui 
använder sig av är de fem elementen och färger. De fem elementen, trä, eld, jord, metall 
och vatten, som all materia, enligt feng shui är uppbyggd av, bär på energi som påverkar 
oss på skilda sätt. Färgerna påverkar oss på ett sätt som kan stimulera och aktivera våra 
liv. Genom att rätt kombinera olika material kan vi skapa balans (Nyholm, 2005). 
Tanken med feng shui är att den designade miljön omkring oss ger estetisk och positiv 
energi. Platser med god feng shui bör bringa lycka, framgång och välmående till livet 
(Dyson, 1999). 
 
PROBLEMFORMULERING 

Patienter som är inlagda på vårdavdelningar på sjukhus har olika upplevelser av 
rummets utformning och inredning. Är det så att rummets utformning och inredning 
inverkar på patienters välbefinnande? Vår erfarenhet är att ett patientrum har vita 
väggar, sängar av stål och inga tavlor eller levande växter. Textilierna har också oftast 
diskreta färger. Vad är ett vårdande rum och vad kännetecknar en utformning och 
inredning som är hälsobringande för patienten. Hur påverkas patienten av den fysiska 
miljön på en vårdavdelning? Vilken betydelse har det för patienten att ligga i ett 
flerbäddsrum, eller ett enkelrum? Kända filosofier och tanketraditioner när det gäller 
inredning och utformning av den fysiska miljön finns inom hospicerörelsen, 
antroposofin och inom feng shui. Hospicevården har utformat en miljö som inte helt 
liknar sjukhusens vårdavdelningar. Inom Hospicefilosofin finns tankar om att den 
fysiska miljön föder känslor av trygghet eller rädsla, vällust eller olust. Det finns också 
helhet och harmoni i den fysiska miljön, och färgsättning främjar upplevelse av 
harmoni. Kan dessa tanketraditioner även appliceras till utformningen av 
akutsjukhusens miljö? 
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SYFTE 

Syftet är att beskriva hur rummets utformning och inredning kan inverka på patientens 
välbefinnande och tillfrisknande när de vårdas på sjukhus.   
 
METOD 

Vi har valt att göra en forskningsöversikt och analys både av kvalitativ och kvantitativ 
forskning. Enligt Friberg (2006) har kvalitativ forskning sitt ursprung i det analyssätt 
som benämns metasyntes. I en metasyntes sammanställs, analyseras och tolkas redan 
publicerade forskningsresultat. När en metasyntes görs skapas en sammanfattande bild 
av ett speciellt fenomen, det ena resultatet läggs inte till det andra utan något nytt görs. 
Metasyntesen beskrivs på olika sätt, både som tolkande och beskrivande syntes. 
Kvantitativa forskningsmetoder däremot är inspirerade av det analyssätt som ofta kallas 
för metaanalys. I en metaanalys är det möjligt att genom mätningar och jämförelser 
fastställa om en vårdhandling ger bättre resultat än en annan.  
 
Analysarbetet kan beskrivas som en rörelse från helhet till delar till en ny helhet. 
Helheten är de valda artiklarna som sedan sönderdelas med avsikt att finna bärande 
aspekter för att få svar på syftet (Friberg, 2006). Enligt Evans (2002) bör syftet för en 
analys av kvalitativ forskning vara att få en djupare förståelse för ett fenomen eller en 
upplevelse. Evans bygger sin arbetsmetod på fyra steg; val av ämne, litteratursökning, 
analys och sammanställning av resultat. Vi har i vår uppsats använt oss av Evans sätt att 
analysera arbetet.  
 
Litteratur har sökts i databaserna Cinahl, Blackwell Synergy, Science Direct och 
Academic Search Elite. Sökorden som först användes var; healing environment, 
environment, health care, experience och patients’ room. Då vi inte fann tillräckligt med 
artiklar utökades sökorden med interior design, wellness och ward vilket ledde till fler 
artiklar. Sökorden har prövats i olika kombinationer med varierande antal träffar. För att 
finna fler användbara och aktuella artiklar lästes referenslistor i de artiklar som valts ut. 
Resultatet blev artiklar av forskare som Edvardsson, Wijk och Ulrich. Artiklarna var 
vetenskapligt granskade. Vår målsättning var att artiklarna inte skulle vara äldre än fyra 
år eftersom så ny forskning som möjligt skulle användas. Då inte tillräckligt med 
artiklar fanns inom denna tidsperiod utökades tidsperioden till sju år tillbaka (2000-
2007) och resultatet blev fler artiklar. Urval av artiklar gjordes efter bedömning av 
artikelns relevans i förhållande till syfte och problemformulering. Efter genomläsning 
kunde sju av artiklarna sorteras bort då de inte besvarade syftet, resultatet blev tio 
artiklar. Artiklarna som valdes ut lästes var och en för sig för att få en helhetsbild av 
innehållet. Därefter kodades artiklarnas resultat i olika färger efter bestämda teman. 
Arbetet med uppsatsens olika delar har fördelats lika mellan författarna. De teman som 
framkom var; fördelar och nackdelar med enkelrum jämfört med flerbäddsrum, 
solljusets påverkan på patienten, patientens upplevelse av fönster och utsikt, färgen och 
luktens betydelse för patienten, konstens betydelse för patienten och säkerheten i 
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rummets utformning och inredning. Resultatet sammanställdes därefter under de teman 
som är beskrivna.  
 
RESULTAT 

Fördelar och nackdelar med enkelrum jämfört med 
flerbäddsrum 

Många patienter har ofta en önskan att få ett enkelrum när de kommer till en 
vårdavdelning. I en studie av Schweitzer, Gilpin & Frampton (2004) framkom att 
enkelrum är att föredra för skapandet av en bättre kommunikation med personalen och 
för att minimera förflyttningar av patienten beroende på konflikter med rumskamrater. I 
studien framkom även att enkelrum föredras då färre fel med läkemedel gjordes, 
infektionsrisken var mindre och det var trivsammare för patientens anhöriga. 
Nyopererade och patienter med psykiska besvär, som låg i enkelrum var också mer 
nöjda med omvårdnaden än de som vårdades i flerbäddsrum. Intervjuer gjordes med 
patienter på en kirurg och medicinavdelning (Douglas & Douglas, 2004). Resultatet 
visade att en av de viktigaste aspekterna i patientmiljön var att få känna sig som hemma 
och få sköta sig själv i en privat miljö. På kirurgavdelningen framkom det att kvinnor 
kände sig sårbara och utsatta. Det är viktigt för patienten att få behålla sin integritet. En 
patient berättar: 
 

Privacy is very important and I don’t feel I get it here. There needs to be 
something more than just shutting the curtains around your bed as all the 
ward can still hear (Douglas & Douglas, 2004 s. 65). 
 

Många av patienterna som blev intervjuade hade varit på sjukhuset i flera veckor eller 
månader. Två av patienterna som hade vårdats länge på sjukhuset, långt från sina 
närstående, framhöll sina synpunkter av möjligheten till att vara privat (Douglas & 
Douglas 2004). En av dem berättade: 
 

The most important things are: privacy – it’s embarrassing for people when 
they are asked a really personal question on a mixed ward … and it’s difficult 
to easily to go to the loo (Douglas & Douglas, 2004 s. 65). 

 
På medicinavdelningen ansåg flera patienter att det viktigaste var att få känna sig 
privata och att få vara i en hemlik miljö där utsikt, frisk luft och sysselsättning var 
viktigt (Douglas & Douglas 2004). 
  

It’s a struggle sleeping at night, but you can’t do anything about it; single 
rooms for everybody is not a practical option (Douglas & Douglas, 2004  s. 
67). 
 

 
 
I Edvardsson, Sandman & Rasmussens (2005) artikel framkom att äldre patienter ofta 
ser en fördel att dela rum med andra patienter. Många äldre känner sig ensamma i sin 
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hemmiljö och mår därför bättre när de få dela rum med andra patienter. Patienterna 
skapar nya kontakter och det kan leda till att de har någon att dela både glädje och sorg 
med. 
 
Dijkstra, Pieterse och Pruyn (2006) har studerat effekten av förändringar i rummets 
utformning för patienters hälsa och välbefinnande. Jämförelser gjordes av ett 
fyrbäddsrum och en lång stor enkelsal där kvinnliga patienter vårdades efter operation. 
Det noterades att patienterna i den stora enkelsalen var mer oroliga beroende på 
störande ljud jämfört med patienterna i fyrbäddsrummet. Däremot framkom inga 
skillnader när det gällde sömnen. Patienterna i den stora enkelsalen var mer ångestfyllda 
än patienterna i fyrbäddsrummet. Jämförelse gjordes också mellan patientrum med 
gardiner som gav avskildhet mellan patienterna och patientrum med solida väggar. 
Resultatet var att de patienter som hade gardiner mellan sig och medpatienterna tyckte 
att de kunde höra vad andra sa och att andra hörde vad de själva talade om. Patienterna 
upplevde också att andra patienter kunde se dem, höra personlig information och att 
delar av medpatienternas kroppar exponerades. Upplevelsen var att gardiner som 
avskiljning gav en lägre känsla av enskildhet.  
 
Forskning har visat att den fysiska miljön är viktig för att minska spridningen av 
infektioner som sprids via luft och kontaktsmitta. Infektionsrisken är lägre när patienten 
ligger i enkelrum där luftkvalitén är god. Enkelrum möjliggör också separation eller 
isolering av patienter så att icke igenkännbara infektioner kan identifieras och kan 
därför undvikas att överföras till flerbäddsrummen med icke infekterade patienter. 
Effekten av att ligga i ett enkelrum innebär förutom en tystare miljö och en lägre risk för 
infektionsspridning, också att det är lättare för patienten att umgås och få socialt stöd 
från närstående och vänner. Enkelrum ger mer plats till varje patient och ger större 
möjligheter till möblering och mer flexibla besökstider (Ulrich, 2006). 
 
Ulrich (2000) hävdar att det finns begränsad bevisning för att infektionsgraden på 
akutavdelningar är lägre i enkelrum än i de öppna patientrummen med flera sängar. 
Förespråkare av dubbelrum ser det som en fördel med flera patienter i ett rum, då detta 
ger ett socialt och emotionellt stöd. Förespråkare av enkelrum hävdar att patienter i 
dubbelrum ofta klagar på sina rumskamrater, att de inkräktar på privatlivet eller stör 
deras nattsöm. I en studie (Chaudhury, Mahmood & Valente, 2005) gjordes 
enkätundersökningar med vårdpersonal på olika sjukhus. Det framkom då att enkelrum 
föredrogs när det gällde patientens integritet. Vårdpersonalen upplevde att patienten fick 
bättre uppmärksamhet när de vårdades i ett enkelrum gentemot ett flerbäddsrum. Ett 
problem var att tystnadsplikten inte kunde bevaras när patienten vårdades i ett 
flerbäddsrum. Det framkom även att patientens återhämtning var bättre när denne sov i 
ett enkelrum eftersom patienten inte stördes av medpatienter. En sjuksköterska sa: 
 

100% focus on one patient is better than one eye on one patient, another eye 
on other patient  (Chaudhury et al., 2005 s. 123). 
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Solljusets påverkan på patienten  

Människor påverkas olika av dagsljuset beroende på i vilken del av världen vi bor. En 
kortare period av dagsljus, oftast på vinterhalvåret, har visat att det kan ge depression, 
irritation och trötthet. Regelbunden exponering av ljus förbättrar däremot tillståndet. 
Studier visar att solljus har en helande effekt (Schweitzer et al., 2004, Ulrich 2000, 
2006). Det finns rön som visar att deprimerade patienter har kortare vårdtid när de 
vårdas i soliga rum jämfört med mörkare rum. Det skall noteras att hos patienter med en 
speciell typ av depression var inte vårdtiden kortare, det tyder på att solljuset inte 
nödvändigtvis förkortar vårdtiden för alla patienter (Dijkstra et al., 2006). I en studie av 
Walch et al., (2005) visar resultaten att de patienter som har sitt rum på den ljusa sidan 
av en avdelning tar emot 46 % mer naturligt solljus per dag jämfört med patienter som 
har sitt rum på den mörka sidan av avdelningen. Nyopererade patienter med sitt rum på 
den mörka sidan av avdelningen utnyttjade 28.3% mer morfin preparat per timma under 
hela vårdtiden än patienterna på den ljusa sidan. Dessa patienter krävde också konstant 
mer smärtstillande läkemedel. Patienterna på den ljusa sidan led mindre av stress och 
smärta än patienterna vid den mörka sidan Postoperativa patienter som tillbringat 
vårdtiden på den ljusa sidan minskade i genomsnitt sina läkemedelskostnader med 21%. 
 

Patientens upplevelse av fönster och utsikt 

I studier av Schweitzer et al. (2004) och Ulrich (2000) beskrivs patienters önskan att 
helst ha ett fönster i rummet med utsikt över naturen. Studierna som är gjorda om 
utsiktens betydelse har koncentrerats till intensivvårdsavdelningar. Det framkom att 
bristen av fönster ledde till hög grad av oro, depression och delirium. Att se naturen 
minskade den postoperativa vårdtiden, gav högre tillfredställelse av omvårdnaden och 
sänkte behovet av smärtlindrande läkemedel hos patienterna, jämfört med de patienter 
som inte hade någon utsikt över naturen. Patienter på avdelningar utan fönster 
utvecklade också mer symtom av depression. Ulrich (2001) visade i en studie från en 
intensivvårdsavdelning att de patienter som hade sängplats vid fönstret med utsikt över 
naturen hade ett mer gynnsamt tillfrisknande, än patienterna som hade utsikt mot en 
tegelvägg. De hade också en kortare vårdtid, mindre postkirurgiska komplikationer och 
använde lägre doser av smärtlindrande läkemedel jämfört med de patienter som hade 
utsikt mot en tegelvägg. Djikstra et al. (2006) och La Torre (2006) har konstaterat i sina 
översiktsartiklar att fönster med utsikt mot naturen ledde till att patienterna fick 
minskad vårdtid och ett snabbare tillfrisknande. 
 

Färgen och luktens betydelse för patienten 

Olika färger påverkar humör och beteende. Schweitzer et al. (2004) framhåller att 
speciella färger uppmuntrar och aktiverar medan andra främjar ett passivt beteende. La 
Torre (2006) menar att färger är en viktig komponent som påverkar hela miljön och kan 
ändra upplevelsen av ett rum. Färg har också en kraftfull påverkan och med 
omsorgsfullt användande av färger i terapeutiskt miljö kan det göras stora skillnader 
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mellan stress och avkoppling för patienten. Färger som blått och grönt har visat sig 
främja avkoppling och balans medan gult och orange främjar aktivitet och ger kraft till 
rummet. Intensitet i färgen har stor betydelse, vid val av ljusare färgton ger det rummet 
mer rymd.     
 
Schweitzer et al. (2004) framhåller i sin studie att angenäma dofter kan sänka 
blodtrycket, minska andningsfrekvensen och höja smärtgränsen. Det observerades även 
att obehaglig lukt skapar ångest, rädsla och stress.  
 

Konstens betydelse för patienten 

Forskning visar att patienter som har tavlor med naturmotiv på sina rum är mindre 
ängsliga och kräver lägre doser av smärtstillande läkemedel. All synlig konst (målning, 
tryck, foto) som finns i patientens närhet skall enligt Schweitzer et al. (2004) ge positiva 
bilder och leda till en känsla av säkerhet och trygghet. Abstrakt konst medverkar till ett 
sämre tillfrisknande men däremot ingen konst alls upplevs negativt för patienten. 
Känslosam och negativ konst förvärrar ofta stressen hos patienter. Studier av patienters 
reaktion på olika typer av konst har gett ytterligare stöd för naturens positiva inverkan. 
En stor majoritet av patienterna föredrar konst som skildrar lugn och öppen natur med 
spridda träd eller lugna vattendrag (Ulrich, 2000). Att använda sig av färger, konst och 
växter på ett medvetet sätt skapar en plats där patienter känner sig lugna och trygga (La 
Torre, 2006).  

Säkerheten i rummets utformning och inredning 

Miljön runt patienten är viktig eftersom den både kan hjälpa och utgöra hinder för 
patienten. Att som patient få känna sig säker i miljön handlar om att det ska finns 
hjälpmedel till hands när patienten behöver dem. Det kan till exempel vara tillgång till 
lift i patientrummet, stolar med rätt höjd och ledstänger. För att patienten ska kunna 
behålla sin autonomi är det viktigt att det finns utrymme att manövrera rullstolar och 
rollatorer, att dörrar lätt går att öppna. I en studie av Douglas och Douglas (2004) 
uttrycker många patienter sin rädsla för att falla på grund av ljuset. Det fanns en oro hos 
patienterna att lämna sina sängar när de skulle gå till toaletten. Deras upplevelse var att 
ljuset reflekterades i det skinande golvet vilket gjorde att det såg blött ut. Äldre patienter 
har lättare att gå på mattgolv jämfört med att gå på golv av vinylyta. I studier utförda 
med patienter inom rehabiliteringsvård på en telemetriavdelning fann man att anhöriga 
spenderade mer tid med patienter i rum med mattgolv än i rum med en sammansättning 
av golv av vinyl. Studien är viktig för den lyfter fram möjligheten att mattgolv främjar 
ökat socialt stöd. Studien pekade också på att en stor majoritet av patienterna föredrog 
mattgolv mot vinylyta beroende på glidmotstånd, bekvämlighet och att ljudnivån 
minskade (Ulrich, 2000). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna forskningsöversikt är att undersöka hur rummets utformning och 
inredning inverkar på patientens välbefinnande och tillfrisknande. Artiklarna som 
använts kommer från USA, Storbritannien, Sverige och Holland. Endast en svensk 
artikel som motsvarade vårt syfte hittades. Vi anser dock att eftersom de andra länderna 
tillhör västvärlden är skillnaderna inte så stora när det gäller rummets utformning och 
inredning. Resultatet består av sex teman. Vi hade svårigheter att identifiera naturliga 
subteman därför bestämdes att presentera resultatet i endast huvudteman. Däremot var 
det lätt att finna huvudteman eftersom artiklarna ofta var indelade i till exempel solljus, 
konst och fönster. Vi har strävat efter att bygga resultatet på så aktuell forskning som 
möjligt men tvingades ändå på grund av svårigheter att finna studier inom vårt område 
till att utöka tidsperioden från år 2000 till 2007, för vår datainsamling. En del av 
artiklarna är ”review” artiklar och andra är forskningsöversikter. I vår kandidatuppsats 
har vi använt oss av kunskap från flera av Fribergs (2006) modeller, det vill säga både 
analys av kvalitativ och kvantitativ forskning samt litteraturöversikt. Flertalet av de 
analyserade artiklarna är studier genomförda med kvalitativ metod. Däremot var det 
svårt att finna artiklar med kvantitativ metod. Vi har dock använt oss av två kvantitativa 
artiklar. De citat vi fann var väldigt talande, därför användes en del av dem för att styrka 
innehållet i vår text samt för att ge en mer levande beskrivning av patientens upplevelse 
av att få känna sig privat. Vi valde att inte översätta citaten till svenska eftersom det då 
fanns risk att citaten skulle omtolkas.  Inför en kommande magisteruppsats vore det 
intressant att söka kunskap om hur möblerna i patientrummet påverkar patientens 
välbefinnande och tillfrisknande. Vår upplevelse är att det inte finns mycket forskat 
inom det området. En sådan studie kunde genomföras antingen genom kvalitativ metod 
med djupintervjuer, eller genom kvantitativ metod med enkätundersökningar, där 
patienten beskriver sin uppfattning om möblerna i ett patientrum på en vårdavdelning.  
 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer att rummets utformning och inredning främjar patientens 
välbefinnande och tillfrisknande. Patienter mår många gånger bättre av att vårdas i ett 
enkelrum, ha ett fönster med utsikt mot naturen och att solen lyser in i rummet. Konst 
ska inte vara abstrakt utan skildra lugna naturmotiv, färger är viktigt eftersom de kan 
påverka miljön i rummet både positivt och negativt. Resultatet visar även att det är 
viktigt för patienten att känna säkerhet i patientrummet, att olyckor kan undvikas och att 
hjälpmedel är lättillgängliga. Att vårdas i ett enkelrum kan av många ses som en 
självklarhet, patienten vill känna sig avskild från medpatienterna. Önskan att får vara 
ensam med vårdpersonalen, att integriteten tas på allvar när vårdpersonalen kommer in 
och hjälper till med vårdbehoven. Enligt Huttons (2005) studie ville långvarigt sjuka 
ungdomar ha ett eget rum där de kunde slappa och titta på TV. Studien visade även att 
vårdpersonalen skulle ha en egen plats i patientrummet där sjukvårdsmaterialet var 

 9



placerat som behövdes till patienten. Ungdomarnas önskan var att sjukvårdmaterialet 
inte skulle ligga framme på deras sängbord. Det som talar emot enkelrum är 
gemenskapen. Många äldre patienter är ofta ensamma i hemmiljön och mår därför bra 
av att få ligga i ett flerbäddsrum med andra patienter. I artikeln av Edvardsson, 
Sandman & Rasmussen (2005) berättar en kvinna att det bästa med att få ligga i ett 
flerbäddsrum är den sociala kontakten med medpatienterna. Hon menar att när man blir 
inlagd på sjukhuset och är dålig, känns det bättre när medpatienterna skojar och skrattar, 
man får något annat att tänka på, det förgyller dagen. Vår erfarenhet är att äldre 
patienter ofta mår bättre av att ligga i ett flerbäddsrum. Många patienter skiner upp och 
blir piggare av ett socialt umgänge. En del patienter tar på sig uppgiften att hjälpa sina 
medpatienter med sådant som de själva inte klarar av, såsom att hämta matbrickan eller 
hjälpa till med småsaker. Det är viktigt för alla människor att få känna sig behövda och 
ha en uppgift. 
 
Brown och Gallant (2006) skriver om intensivvårdsavdelningar som har 
anpassningsbara patientrum, anordnade i olika zoner. Där finns en familjezon med olika 
bekvämligheter som till exempel en soffa. Patientrummet kan även vara 
övernattningsanpassat så att anhöriga kan vara nära patienten. En fördel av att anhöriga 
kan sova över är att behovet av vårdpersonal i patientrummet minskar. Anhöriga som 
befinner sig hos patienten kan hjälpa till med en del av omvårdnaden. När patienten får 
en ökad kontakt med anhöriga leder det till att patienten blir mindre stressad och får ett 
ökat välbefinnande. Vi anser att många patienter mår bra av att ha sina anhöriga nära, 
det gäller inte bara barn utan även vuxna. Patientzonen inne i rummet är den zon som 
”tillhör” patienten såsom sängen, sängbordet och garderoben. Vi menar att det är 
patientens privata område vilken vårdpersonalen skall försöka respektera och inte göra 
intrång i. Det finns också en kliniskzon i patientrummet vilken är anpassad till 
vårdpersonalen där ett tvättställ ingår. Personalen bör tvätta händerna där för att minska 
spridningen av sjukhusrelaterade infektioner. Detta har lett till en minskning av denna 
typ av infektioner med 10 % på avdelningen (Brown & Gallant 2006).     
 
Andrews (2002) framhåller att det är viktigt att känna till det komplexa i vårdandet 
relaterat till platsen där vårdandet sker. Både sjuksköterskan och patienten påverkas av 
var vårdandet sker. Det är viktigt med en förståelse för var vårdandet sker eftersom 
olika platser eller institutioner kräver olika sätt att arbeta på, har olika värde, är 
strukturerade efter olika filosofier och är kontrollerade och influerade av olika 
kunskaper och influenser. Dessa faktorer bestämmer var vårdandet ska ske, i hemmet 
eller på sjukhuset. En aspekt är att det är mer socialt för både patienten och 
sjuksköterskan att vara på sjukhuset. En nackdel med att vara på sjukhus kan vara att 
det är en ogästvänlig miljö, att patienten inte längre är privat och att patientens kropp är 
blottad för andra. Under sådana omständigheter är sjuksköterskan den person som 
patienten ofta vänder sig till. Vi anser att det inte går att generalisera var det är bäst att 
vårdas, hemma eller på sjukhus, det är mycket personligt och också beroende av 
patientens medicinska tillstånd. Man måste utgå från att varje människa är unik, det är 
svårt att sätta sig in i en situation man själv inte varit i.   
 
I sin doktorsavhandling beskriver Lassenius (2005) patientrummet i tre former; 
allmänningen, isvärlden och andehemmet. Allmänningen framvisas metaforiskt såsom 
det goda mellanmänskliga rummet medan den inommänskliga rumsligheten förmedlar 
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sig som andehemmet. Isvärlden mellan dem är livet i ett fastfruset själsligt uppehåll i 
lidandekampen. Den goda rumsligheten blandar sig med den onda, allmänningen och 
isvärlden. Lassenius skriver att vårdandet ska lindra lidandet genom att skapa det goda 
rummet. Det ska vara grundat framförallt i ett etiskt hänseende. Avhandlingen visar att 
den rumsliga dimensionen av vårdandets värld är så gott som outforskad. En del av 
patientrummet tycks representera ett viktigt frirum av sällskap, ett slags ödesgemenskap 
och delande under vårdtiden. Kraften består sannolikt av att det är det enda rummet som 
självklart tillhör bara patienterna. Den gemensamma nämnaren är lidandet och 
patientskapet, vilket utesluter vårdarna. Vi anser att vårdandet ska lindra lidandet genom 
att skapa det goda rummet. Men oftast fungerar inte verkligheten så, utan när en patient 
kommer till en vårdavdelning slussas patienten in i ett rum. Hänsyn tas endast till om 
det är man eller kvinna, om patienten är ”stökig” eller väldigt svårt sjuk. Vi menar att 
personalen inte har funderat över hur rummet ser ut vad gäller inredningen. Många 
gånger är det fullt på avdelningarna och då tvingas patienter även att vårdas i 
behandlingsrummet eller i ”smutten” i korridoren.  Om det är som Lassenius (2005) 
hävdar i sin avhandling att patientrummet är ett frirum, ett slags ödesgemenskap och 
delande under vårdtiden, att patientrummet är det enda rummet som självklart tillhör 
bara patienten, så anser vi att det inte stämmer när det gäller patienten som ligger i 
behandlingsrummet eller i ”smutten”. Patienten i behandlingsrummet störs ofta av 
personal som ska hämta sjukvårdsmaterial flera gånger per dygn och patienten i 
”smutten” störs av personal, medpatienter och anhöriga som ständigt går förbi.     
 
Utsikt över naturen kan ses som en självklarhet men finns det alltid en utsikt som är 
tilltalande? Utsikten är beroende på var sjukhusbyggnaden är belägen, om den är 
belägen på landet eller i en storstad. Ligger sjukhuset inne i en storstad är det inte en 
självklarhet att det finns utsikt över naturen. Det är viktigt att vårdpersonalen är 
medveten om detta och tillgodoser behovet av naturen på annat sätt. Det kan göras till 
exempel med en vacker tavla eller levande gröna växter i patientrummet, vilket har visat 
ge kortare konvalescenstid och bättre inomhusmiljö (Caspari, Eriksson & Nåden, 2006). 
En förmån för patienten kan vara att få välja tavla själv till rummet. Är vårdtiden väldigt 
lång kan sjuksköterskan hjälpa patienten att byta tavla i rummet. Eftersom många 
patienter är allergiska mot växter och det är förbud mot levande växter på sjukhus, så 
borde det finnas mer konstgjorda växter i patientrummen. Dessa kan även bytas ut 
regelbundet för att miljön skall uppfattas som mindre statisk utan mer ”levande”. Ofta 
finns det gott om konstgjorda växter i dagrummet men inga inne på patientrummen. Vi 
anser att förbudet mot växter bara skulle gälla besökare som har växter med sig. 
Eftersom det finns gröna växter som de flesta tål kan personalen istället inreda med 
levande växter på patientrummen.  
 
Sjukhusmiljön har många symboler som associeras med institution och sjukvård. 
Föremål som kanyler, intravenösa dropp och blodtrycksmanschetter förknippas med 
behandling och smärta som kan vara påfrestande för patienten. Det är viktigt att 
vårdpersonalen tänker på att plocka med sig dessa föremål ut ur patientrummet. 
Patienter och personal upplever däremot blommor och möbler som symboler för det 
vackra och vanliga, det bidrar till en känsla av trygghet (Edvardsson & Sandman, 2006). 
Vår uppfattning är att patientborden ofta ser onödigt ”skräpiga” ut med diverse 
sjukvårdsmaterial. Det är lätt som sjuksköterska att lägga salvtuber, kompresser, suddar, 
sprutor med mera på patientens bord i syfte att det ska användas senare. Det borde vara 
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en självklarhet att städa upp efter sig eftersom det är patients privata miljö som 
”skräpas” ner. Vi tror att patienten inte kan med att säga att de vill att bordet ska vara 
fritt från sjukvårdsmaterial. Det ser inte trevligt ut när patienten får besök av anhöriga 
och närstående. Patienten upplever kanske att materialet måste ligga på bordet, att det är 
viktigt ur omvårdnadsaspekt.  
 
I många patientrum finns det draperier/gardiner som avskiljare mellan sängarna. Dessa 
draperier dras fram och tillbaka av både patienter och personal i syfte att skyla patienten 
eller öppna upp för att få en utsikt. Eftersom många orena händer tar i dessa 
draperier/gardiner blir de lätt ohygieniska. Det kan vara en grogrund för bakterier vilket 
Dalke, et al. (2005) beskriver i sin studie. Därför är det viktigt att draperierna/gardinerna 
blir regelbundet tvättade flera gången per år. Vad vi vet görs detta bara en gång per år i 
samband med storstädning av avdelningen.  Många patienter tycker att det är tråkigt att 
ligga bakom draperiet/gardinen. Deras upplevelse är att personalen och medpatienterna 
har den fina sidan av draperiet/gardinen att titta på då patienten endast ser baksidan 
(Dalke et al., 2005).      
 
van Manen (1990) skriver om livsvärlden som uppdelad i fyra existentiella delar; ”lived 
space”, ”lived body”, ”lived time” och ”lived human relation”. När vi tänker på 
”space” är det oftast i termen av platsen, till exempel hur långt bort platsen ligger och 
platsen i huset, van Manen (1990) menar att sätta ord på platsen är mycket svårare än så, 
då platsen som levd inte är något vi dagligen reflekterar över. Ändå är det så att den 
plats vi befinner oss på påverkar hur vi mår. Generellt kan sägas att vi ”är” den platsen 
vi befinner oss på. Därför anser vi att rummets utformning och inredning är oerhört 
viktig för patienten och att sjukvårdspersonalen tar hänsyn till patientens 
livsvärldsperspektiv genom att se till att patienten känner sig trygg och säker i 
patientrummet. Vid ankomstsamtalet med patienten kan sjuksköterskan fråga om 
patientens intressen. Är patienten intresserad av konst, foto, natur eller musik kan 
behoven tillgodoses till exempel genom att patienten får en vacker tavla att titta på eller 
en cd-spelare och musik att lyssna till. Sjuksköterskan kan också be patientens anhöriga 
ta med fotografier och cd-skivor hemifrån.  
 
I denna kandidatuppsats har det lyfts fram hur rummets utformning och inredning 
inverkar på patientens välbefinnande. Resultatet visar att patienten får ett ökat 
välbefinnande och en kortare vårdtid om miljön är tillfredställande för patienten. 
Vårdteoretikerna Nightingale, Henderson och Watson hävdade tidigt miljöns betydelse 
för patienten, deras teorier håller än idag. Det är betydelsefullt med solljus, god luft, 
lugn och ro på avdelningen och att miljön runt patienten är behaglig och trygg. Vi 
menar att ett rum kan vara mer eller mindre helande. Feng shuin anser att när olika 
material kombineras då skapas balans i rummet. Om arkitekterna har det i åtanke när 
nya avdelningar utformas, förstärks den helande effekten. Eftersom hospicefilosofin har 
haft stor genomslagskraft i den palliativa vården, menar vi att hospicefilosofin även 
kunde appliceras i det ”vanliga” patientrummet. Det som har framkommit i resultatet 
anser vi är en självklarhet, att en god miljö påskyndar läkningsprocessen, men tyvärr ser 
verkligheten inte ut så på sjukhusens vårdavdelningar idag.  
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Implikationer för vårdandet 

Utifrån denna forskningsöversikt vill vi ge följande förslag till hur resultatet kan 
tillämpas i praktiken. Vi anser att samtliga implikationer är sjuksköterskans självklara 
arbetsuppgifter för att hjälpa patienten att återfå hälsa och ett ökat välbefinnande.   
 

• Försök tillgodose patientens önskan om att få ett enkelrum. 
 
• Se till att patienten känner säkerhet i patientrummet genom att flytta undan 

stolar och sängbord som är i vägen. 
 

• Ta bort onödigt sjukvårdsmaterial från patientrummet och från patientbordet. 
 
• Hjälp patienten att välja en tavla till patientrummet om vårdtiden blir lång. 
 
• Se till att det finns gröna växter i patientrummet, antingen levande eller 

konstgjorda. 
 

• Tvätta draperier/gardiner oftare. 
 
• Dra undan draperier/gardiner och dra upp persienner så att solljus kommer in i 

rummet. 
 

• Ta hänsyn till patientens integritet. 
 

• Se till att patienten har lugn och ro omkring sig. 
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           Bilaga 1 

Översikt av analyserad litteratur 

 
 
Titel: 
Healing 
spaces: 
Elements of 
envionmental 
design that 
make an 
impact on 
health  
Författare: 
Schweitzer, M. 
Gilpin, L & 
Frampton, S.  
Tidskrift:  
The Journal of 
Alternative and 
Complement-
ary Medicine 
Årtal: 2004 

Perspektiv 
Arkitektur   
      
 
 
                         

Syfte 
Att sammanställa 
befintlig 
forskning, om hur 
patienten 
påverkas av den 
helande miljön på 
sjukhus. 

Metod 
En kvalitativ 
litteratur- 
översikt där 
författarna har 
granskat 
befintlig 
forskning och 
sammanställt i 
ett ”paper”. 

Resultat 
Författarna beskriver 
hur luft, lukt, färg, 
ljus, ljud och rummet 
påverkar patienten på 
sjukhus. 

Titel: 
Patient-friendly 
hospital  
environments: 
exploring the 
patients´ 
perspective 
Författare: 
Douglas, G. H 
& Douglas, M. 
R. 
Tidskrift: 
Health 
Expectations 
Årtal: 2004 

Perspektiv 
Patient 

Problem 
Det finns lite 
forskning gjord 
av den patient- 
vänliga miljön i 
Storbritannien.   
 
Syfte  
Var att undersöka 
patienternas 
upplevelse av 
patientvänlig 
miljö på sjukhus i 
Storbritannien. 

Metod 
En kvalitativ 
studie. 
Intervjuer med 
patienter vid en 
kirurg, medicin, 
förlossning och 
geriatrisk 
avdelning på ett 
sjukhus i 
Storbritannien. 

Resultat 
Patienterna 
uppfattade 
sjukhusmiljön som 
positiv. Deras 
uppfattning var att 
miljön påverkade 
dem själva och deras 
närstående. 
Patienternas önskan 
var att ha en 
sjukhusmiljö som var 
välkommande och 
hemlik Närstående 
däremot prioriterade 
hälsa och välmående.   
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Titel:  
Physical 
environmental 
stimuli that 
turn healthcare 
facilities into 
healing 
environments 
through 
psyhologically 
mediated 
effects: 
systematic 
review 
Författare: 
Dijkstra, K., 
Pieterse, M & 
Pruyn, A. 
Tidskrift:  
Journal of 
Advanced 
Nursing. 
Årtal: 2006 

Perspektiv 
Psykologiskt  
 
 
 
 

Syfte  
Att presentera 
evidensbaserad 
kunskap idag och 
för framtida 
forskning om 
design och 
hälsobefrämjande 
miljö.  
 

Metod 
En kvalitativ 
metaanalys där 
artiklar sökts i 
databaser och 
vars teman 
granskats och 
sedan 
analyserats.  

Resultat 
30 studier visade 
positiva effekter av 
solljus, fönster, lukt 
och möblering. 
Motsägelsefullt var 
effekten av ljud, natur 
och tv. Båda 
effekterna var mycket 
beroende av 
sjukhusets miljö.  
  
  

Titel:  
Essay 
evidence-based 
health-care 
architecture. 
Författare: 
Ulrich, R. S. 
Tidskrift: 
Lancet. 
 Medicine and 
Creativity. 
Årtal: 2006. 

Perspektiv 
Arkitektur   

Syfte  
Att sammanställa 
patienters 
påverkan av ljud, 
flerbäddsrum/ 
enkelrum, golv, 
infektionsrisk, 
dagsljus och 
konst. 
 

Metod 
Evidensbaserad
forsknings- 
översikt. 
 
 

Resultat 
Resultatet visar att 
enkelrum jämfört 
med dubbelrum var 
mer gynnsamt för 
patienterna. Flera 
argument presenteras. 
Ljuset och konstens 
effekt på patienten 
beskrivs. 

Titel:  
Evidence based 
environmental 
design for 
improving 
medical 
outcomes 
Författare: 
Ulrich, R. S. 
Tidskrift: 
Healing by 
design: 
Building for 

Perspektiv 
Arkitektur  
 
 
                         

Syfte 
Att sammanställa 
befintlig 
forskning för att 
se hur patienten 
upplever miljön 
på sjukhus. 

Metod 
En kvalitativ 
litteratur- 
översikt där 
författaren har 
granskat 
befintlig 
forskning och 
sammanställt 
den i ett 
”conference 
paper”.   

Resultat 
Resultatet visar hur 
patienter påverkas av 
ljud, fönster, rum, 
utsikt, golvmaterial 
och möblering 
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healthcare in 
21st century 
Årtal: 2000 
Titel:  
Effects of 
healthcare 
environmental 
design on 
medical 
outcomes 
Författare: 
Ulrich, R. S. 
Tidskrift: 
International 
Academy for 
Design and 
Health 
Årtal: 2001 

Perspektiv 
Arkitektur 

Syfte 
Att sammanställa 
befintlig 
forskning för att 
se hur patienten 
upplever miljön 
på sjukhus. 

Metod 
En kvalitativ 
litteratur- 
översikt där 
författaren har 
granskat 
befintlig 
forskning och 
sammanställt 
den i ett 
”conference 
paper”.  
 

Resultat 
Resultatet visar hur 
patienter påverkas av 
ljud, fönster, solljus i 
rummet, golvmaterial 
enkelrum/ 
flerbäddsrum och 
ventilation. 

Titel:  
Integrative 
perspectives 
Författare: La 
Torre, M. A.  
Tidskrift: 
Perspectives in 
Psychiatric 
Care 
Årtal: 2006 

Perspektiv 
Sjuksköterska 
 
 
 

Syfte 
Att sammanställa 
befintlig 
forskning för att 
se hur människor 
påverkas av 
färger, dagsljus, 
fönster och feng 
shui.   

Metod Resultat 
Resultatet visar hur 
patienter påverkas av 
färger, dagsljus och 
fönster. I resultatet 
framkommer även 
hur feng shui 
påverkar människor.   

En samman-
ställning i form 
av ett  “paper” 
av befintlig 
forskning. 

Titel:  
The effect of 
sunlight on 
postoperative 
analgesic 
medication 
use: A 
prospective 
study of 
patients 
undergoing 
spinal surgery. 
Författare: 
Walch, J. M., 
Rabin, B. S., 
Day, R., 
William, J. N., 
Choi, K. & 
Kang, J. D. 
Tidskrift: 

Perspektiv 
Patient 
 
 

Problem 
Konsumtionen av 
smärtstillande 
läkemedel har 
ökat, vilket ger 
patienten 
kroppsligt 
negativa symtom. 
Solljuset påverka 
den postoperativa 
smärtan på ett 
positivt sätt.      
Syfte: 
Var att uppskatta 
hur mängden av 
solljus i 
sjukhusrummen 
påverkar 
patientens 
psykosociala 

Metod Resultat 
Kvantitativ 
studie gjord på 
89 patienter på 
en kirurgklinik. 
De jämfördes 
beroende på om 
de tillbringade 
den 
postoperativa 
tiden på en solig 
alternativt mörk 
sida på 
avdelningen. 

Patienter som 
tillbringade tiden på 
den soliga sidan 
upplevde mindre 
stress, marginellt 
mindre smärta, tog 
mindre smärtstillande 
läkemedel vilket gav 
en lägre kostnad för 
denna typ av 
läkemedel.   
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Psychosomatic 
Medicine 
Årtal: 2005 

hälsa och behov 
av smärtstillande 
läkemedel samt 
kostnads-
effekterna.  

Titel:  
Nurses´ 
perception of 
single-
occupancy 
versus multi-
occupancy 
rooms in acute 
care 
environments: 
An exploratory 
comparative 
assessment. 

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 och 
vårdpersonal. 
      
 
 
                         

Syfte 
Att konstruera en 
teoretisk 
förståelse av 
processen för att 
bidra till en bättre 
omvårdnads 
miljö. 

 Metod  
Kvalitativ 
studie.  
Intervjuer med 
personal och 
patienter på ett 
sjukhus i norra 
Sverige. 

Resultat 
Hur man skall känna 
ett välbehag i miljön. 
Det man vill känna 
var; välkomnande, att 
man kände igen sig i 
miljön, att man kunde 
skapa sociala 
kontakter, att man 
kände sig säker i 
miljön, att få följa sin 
egen rytm och att 
man blir sedd.  
Många ville att det 
skulle vara en lugn 
och hemlik miljö.   

Författare: 
Chaudhury, H., 
Mahmood, A. 
& Valente, M. 
Tidskrift: 
Applied 
Nursing 
Research  
Årtal: 2006 
 
 

Perspektiv 
Vårdpersonal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syfte 
Att jämföra 
vårdpersonalens 
uppfattningar om 
fördelen med 
enkel- alternativt 
flerbäddsrum på 
en medicin och 
kirurgiavdelning 
på sjukhus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metod 
Kvantitativ 
studie baserad 
på forskning där 
datainsamling 
gjordes genom 
enkät- 
undersökning.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat 
Enkelrummet 
upplevdes mer 
passande för 
patienten. Motiv som 
angavs var sekretess, 
utrymme, 
infektionsrisk, 
fokusering på 
patienten och 
tillfredställelse av 
sömnen.  
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