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Sammanfattning    
När en människa drabbas av sjukdom och behöver vistas på sjukhus påverkas 
upplevelsen dels av sjukhusets lokaler och dels av vårdavdelningens atmosfär. Florence 
Nightingale var den förste som berörde och insåg vikten av vårdmiljöns inverkan på 
patienters välbefinnande. Hennes idéer kring vårdmiljö låg under slutet av 1800-talet till 
grund för utformningen av sjukhusarkitekturen i Europa. Att anpassa sig till en okänd 
miljö kräver en ansträngning av alla människor. Att bli sjuk och hamna på sjukhus 
innebär en omställning för individen och kraften behövs till annat än att anpassa sig till 
vårdmiljön. Då är det bra om miljön är stödjande och fungerar som en resurs för 
vårdandet och patientens tillfrisknande. Vårdmiljön påverkar patienters upplevelse av 
välbefinnande. Bakgrunden ger bland annat en teoretisk inblick i det vårdvetenskapliga 
begreppet välbefinnande. Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad det är i 
vårdmiljön på vårdavdelningar som påverkar patienters upplevelse av välbefinnande. 
Metoden som använts är en analys av kvalitativ forskning. På grund av att den är ett 
verktyg för att beskriva patientupplevelser. I resultatet framkommer tre 
huvudkategorier, patientens möjlighet till interaktion i patientrummet, atmosfär i 
patientrummet och utformning av patientrummet. Vardera huvudkategori består av två 
underkategorier. I diskussionen reflekteras det över hur patienter kan vara ett stöd för 
varandra samt på vilket sätt de är en resurs som närstående och vårdpersonal inte kan 
vara. Den speglar även hur stämningsläget på vårdavdelningen smittar av sig på 
patienters välbefinnande och vårdpersonalens arbetsmiljö. Det resoneras också kring hur 
sjuksköterskan kan bidra till att vårdmiljön blir mer estetisk tilltalande för patienten. 
Avslutningsvis ges praktisk vägledning till yrkesverksamma sjuksköterskor gällande 
vårdmiljön.  
 
Nyckelord: vårdmiljö, patientupplevelse, vårdavdelning, interaktion, atmosfär, 
arkitektur  
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INLEDNING 

Vårt intresse för vårdmiljö väcktes då vi genom vårt arbete på ett mindre lasarett i 
Västsverige kom i kontakt med en intensivvårdsavdelning. Avdelningen är nyrenoverad 
och vårdmiljön är noggrant genomtänkt. Vid besök på avdelningen fick atmosfären och 
stämningen oss som vårdare snabbt på gott humör. Vi började då fundera och reflektera 
över hur detta påverkar patienterna och vilka fördelar en god vårdmiljö kan ha på det 
vårdande mötet. Vi enades om att vi tror att vårdmiljön har en viktig del i skapandet av 
god vård för patienten. Men också för patienters möjlighet att uppleva välbefinnande 
under vårdtiden.   

 

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor anges det att 
sjuksköterskan bör äga förmåga att reflektera över, motivera och medverka till att 
utveckla en god vårdmiljö. Dessutom bör sjuksköterskan värna om estetiska aspekter i 
vårdmiljön (Socialstyrelsen, 2005). Vår nyfikenhet väcktes för att ta reda på vad 
evidensbaserad vård betyder inom detta område.  

 
BAKGRUND 

Vid besök på sjukhus påverkas upplevelsen av sjukhusets lokaler och atmosfär. Miljön 
kan bidra till en upplevelse präglad av såväl trygghet som osäkerhet. Oberoende av i 
vilken situation människan möter en ny miljö kräver det engagemang av personen. 
Individen behöver lära sig att tolka och förstå den nya omgivningen. Då behöver de 
gamla strategierna utvecklas till ett nytt handlande och agerande som passar under de 
nya förhållandena. Denna process kräver alltid stor kraftansträngning. När man är sjuk 
behövs kraften till annat, nämligen tillfrisknandet (Fridell, 1998). 

         

Arkitekturen speglar samhällets sociala, politiska och kulturella värderingar. Byggnader 
och platser formar personen i lika stor grad som personen formas av sina 
medmänniskor. Arkitekturens utformning av vårdmiljön påverkar människan såväl 
kroppsligt som själsligt. En omgivning som människor trivs i skapar balans i tillvaron 
och stärker det psykiska välbefinnandet och den fysiska hälsan. Men en annan form av 
arkitektur kan istället orsaka stress och sjukdomssymptom. Att uppleva balans i 
tillvaron är viktigt för hälsan. Vägen till hälsa kan endast ha sin grund inom en person. 
Men arkitekturen kan, om den är utformad på rätt sätt, främja personlig utveckling och 
skapa självkänsla. Processen kan på så vis startas och även stödjas genom olika 
händelser i den omgivande miljön. Här talas om en läkande miljö och läkande kvaliteter 
i miljön (Wikström, 2003).  

 

Att bli sjuk och hamna på sjukhus 
 
När en människa drabbas av allvarlig sjukdom sätts kroppen i fysiologisk obalans. 
Individen hamnar i en personlig hälsokris. Personen måste anpassa sig till en ny 
livssituation där tidigare erfarenheter saknas. Detta kan ge upphov till oro och ångest på 
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grund av att fotfästet i tillvaron ryckts undan. Till detta läggs också de ofta plågsamma 
sjukdomssymtomen. Frågor och funderingar kring varför sjukdomen drabbat just 
personen i fråga dyker ofta upp hos individen. Även undringar om hur livet skall te sig i 
framtiden uppstår. Dessa händelser i livet gör att förmågan till anpassning sätts på prov. 
Individen kan ha att brottas med hanteringen av smärtan och andra sjukdomssymtom, 
hanteringen av sjukhusmiljön och utveckla relationer med vårdpersonalen (Rydén & 
Stenström, 1994). När en människa blir inlagd på sjukhus innebär det ett avbrott i 
vardagen. Människan ställs inför en ny roll, nämligen rollen som patient. Situationen 
innebär att bli ensam och hamna i en ny och främmande miljö med dålig kunskap om 
vad som kommer att hända härnäst. Detta kan leda till otrygghet och maktlöshet.  
Patientrollen är en underordnad roll.  Patienten ges ofta få möjligheter att fatta egna 
beslut, ta eget initiativ och ansvar. Denna rollfördelning kan vara praktisk när tillståndet 
hos patienten är kritiskt. Men så snart patienten blivit bättre är det viktigt att 
sjuksköterskan uppmuntrar patienten till att ta mer eget ansvar samt låter denne 
medverka själv i sin behandling. Då behöver patienten inte känna sig så utlämnad till 
andra människor och kan på så vis återfå en del av sin värdighet (Fagermoen, 2002).  

 
 

Historik 
 
Sambandet mellan miljön och människor är inget nytt fenomen. Inom vårdvetenskapen 
anses Florence Nightingale vara den som först uppmärksammade miljöns betydelse för 
patientens välbefinnande. Tyngdpunkten lades på faktorerna frisk luft, värme, lukter, 
damm och ljus. Hon menar att det är sjuksköterskans ansvar att tillrättalägga de 
negativa faktorer den fysiska miljön kan skapa (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 
2006). Nightingale menar att all erfarenhet visar att det inte bara är ljus patienter 
behöver för att må bra, utan även direkt solljus. Hon menar att solljus gör omedelbar 
verkan på människokroppen. Dessutom beskrivs hur felaktigt friska människor tänker 
när de planerar sängplats för de sjuka. Friska tänker inte på hur viktigt det är att ha 
något att titta på när man ligger i sängen eftersom de inte spenderar lika mycket tid där 
som de sjuka gör. Att ge sjuka tillgång till att åtminstone få se himlen och solen anser 
Nightingale vara en av de viktigaste faktorerna för patienternas tillfrisknande. 
Nightingale påpekar också vikten av att vårdrummet är rent. Hon ger målande 
beskrivningar och rekommendationer om hur städning och dammtorkning skall gå till. 
Hon önskar att alla inventarier skall gå att torka av med fuktig trasa. Ytterligare en vinst 
som det skapar menar Nightingale, är att det bevarar den friska luften och lukten i 
rummet (Nightingale, 1996).       

 

Även arkitekter har länge intresserat sig för vårdmiljöns fysiska utformning. Dilani 
(1998) ger en historisk översikt där det anges att Tyskland vid slutet av 1800-talet, var 
föregångsland inom sjukhusbyggnation i Europa. I tyska städer fanns enplanssjukhus 
med tillgång till trädgård för patienterna, så kallade paviljongssjukhus. Denna 
planlösning härstammade från Nightingales tankar. Dessa sjukhus dominerade fram till 
1910-talet. I takt med att befolkningen ökade, ökade också kravet på kvantitet inom 
vården. Den medicintekniska utvecklingen gick snabbt framåt och gjorde det möjligt att 
bygga så kallade blocksjukhus. Det som utmärkte blocksjukhusen var att de skulle 
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minska transportproblemen. Sjukhusen byggdes på höjden, patientmaten skulle lagas i 
närheten av vårdavdelningen och blodprover skulle kunna analyseras i det närliggande 
laboratoriet. Men blocksjukhusen orsakade också problem till exempel genom att de var 
svåra att bygga om. Idag bygger vi kvarterssjukhus. Kraven på sjukhusen idag är att 
sjukhusen skall byggas så att de kan genomgå ombyggnationer och således är flexibla. 
Sjukhusarkitekturen genom tiderna speglar samhällets utveckling i allmänhet och 
vårdens utveckling i synnerhet.        

 
 

Välbefinnande 
 
Sjuksköterskans uppgift är att lindra lidande och att skapa förutsättningar för 
välbefinnande. Välbefinnande är en del av hälsobegreppet, som utöver välbefinnande 
även innehåller friskhet och sundhet. Vad som är hälsa för en människa är inte 
överförbart på en annan människa och kan dessutom variera över tid. Sundhet 
symboliserar att en människa kan och gör val som gynnar dennes hälsa, men också att 
personen är orienterad till tid, rum och person. Friskhet relateras till fysiskt mätbara 
variabler där frånvaro av sjukdom är kriteriet. Begreppet välbefinnande pekar på en 
persons upplevelser och kan inte mätas av andra. Det är människans unika upplevelse 
som avgör vad det är som behövs för att uppleva välbefinnande (Eriksson, 2000). 
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                                                                Känsla av 

                                                             välbefinnande 

 

  Upplevd Verklig    

  Hälsa hälsa    

       

  A B    

Förekomst av 
objektiva  

  
 

Frånvaro av 
objektiva  

tecken på ohälsa     tecken på ohälsa  

  Verklig Upplevd    

  ohälsa ohälsa    

       

  D C    

       

 

                                                                Känsla av  

                                                             illabefinnande 

 

Människans hälsopositioner (Eriksson, 2000)  

 

I figuren ovan illustreras det hur subjektiva respektive objektiva tecken på ohälsa kan 
förekomma, och i vilken grad de upplever välbefinnande. I position A hittar vi 
människor som har en sjukdom men accepterat den som en del av livet och därmed 
upplever välbefinnande. I position B känner sig personen frisk och har inga tecken på 
ohälsa. I C har personen inga objektiva tecken på ohälsa, men känner sig ändå sjuk. Hit 
hör tillstånd som hypokondri, men även somatiska sjukdomar som sjukvården med 
dagens mätinstrument inte kan diagnostisera. I position D däremot har personen tecken 
på ohälsa, känner av dessa och upplever därmed illabefinnande. Här tydliggörs 
välbefinnandets subjektiva natur (Eriksson, 2000).    

 

Patienter vittnar om att välbefinnande kan nås genom handlingar såsom att bli tilltalad 
med sitt namn, bli serverad en vackert dukad frukostbricka eller att sjuksköterskan 
frågar hur länge patienten väntat på vård. Att använda sig av ett vårdvetenskapligt 
förhållningssätt innebär att se till hela patientens tillvaro och själsliv. Då kommer 
oundvikligen människors lidande och välbefinnande att uppmärksammas. Båda är 
naturligt förekommande i människors liv (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & 
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Fagerberg, 2003). Lidande och välbefinnande står inte i motsatsförhållande till 
varandra. Snarare är det så att människan behöver erkänna sitt lidande för att uppleva 
välbefinnande. Det är fullt möjligt att vara i ett lidande som till exempel kan vara 
orsakat av sjukdom men trots det uppleva välbefinnande. Om en patient har ett svårt 
sjukdomstillstånd kan patienten ändå uppleva glädje och därmed välbefinnande. Det kan 
uppstå i olika sammanhang såsom att titta på en rolig film. Vården kan skapa onödigt 
lidande såkallat vårdlidande. Det innebär att lidandet tillfogas patienter på grund av icke 
reflekterat vårdande. När patienter känner sig maktlösa och inte blir sedda och hörda av 
vårdpersonalen skapas ett vårdlidande. Dessa känslor hos patienterna bör 
uppmärksammas av personalen, och på alla sätt minskas. Detta kan uppnås genom att en 
vårdande relation skapas där vårdaren erkänner att det finns ett lidande. Men trots det 
har modet att stanna kvar och dela lidandet med patienten. Då ökar möjligheten för 
patienten att uppleva värdighet och därmed ökar välbefinnandet. Således har personalen 
i vården lika stort ansvar till att se till att patienters lidande minskas som att deras 
välbefinnande ökar (Dahlberg et al., 2003, Wiklund, 2003).     

 

Närliggande forskning  
 
Lassenius (2005) har studerat rummets påverkan på patienter inom ett psykiatriskt 
kontext. Hon önskar i sin avhandling att belysa nya sätt att se, tänka och förstå 
vårdandets grund. Hon menar att även om en patient inte ser hela rummet när hon träder 
in i det får hon en omedelbar känsla av vad rummet har för karaktär. Det framkommer 
också att människors stämning påverkar rummets atmosfär och därmed hur rummet 
uppfattas av patienter som träder in i det. Således berörs människorna av rummet och 
rummet av människorna. Hon menar att rummet ger patienten en fristad som kan bistå 
med en paus i tillvaron. Samtidigt som rummet kan locka tanken till något bortom 
sjukdom.   

 

Att patienter har tillgång till utsikt genom ett fönster har betydelse för välbefinnandet. 
Men alla vyer är inte lika välgörande. Det har framkommit i en studie av Ulrich (1984). 
Där jämfördes gallstensopererade patienters sjukjournaler. Hälften av dessa patienter 
hade under sin sjukhusvistelse haft tillgång till utsikt över en park eller en trädgård. Den 
andra halvan såg ut över en tegelmur. Det visade sig att gruppen som haft utsikt över 
grönskan under vårdtiden krävt mindre smärtlindring, fått färre postoperativa 
komplikationer samt att de krävt mindre uppmuntran under vårdtiden. Dessutom uppgav 
de att de var nöjdare med vården jämfört med referensgruppen. 

 

Wijk, Berg, Bergman, Börjesson Hanson, Sivik och Steen (2002) är sjuksköterska och 
har i flera studier undersökt hur äldre människor uppfattar färg. Syftet med den här 
studien var att undersöka hur 95 åringars förmåga var att uppfatta och namnge färger 
samt att ta reda på viken färg de föredrar. Resultatet jämfördes sedan med tidigare 
studiers resultat där samma sak hos 80 åringar och personer med Alzheimers sjukdom 
undersökts. Det visade sig att alla tre grupperna hade en åsikt om färgsättning. 
Färgnyanser kunde bäst avgöras i rött till gult färgområde. Intressant var också att 
samtliga grupper rankade blått, rött och grönt som de vackraste färgerna.       
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Fridell (1998) skriver om den fysiska miljöns påverkan på vård och vårdande möten. 
Där den fysiska miljön består av tillexempel rumsutformning, volym, yta och inredning. 
Hon menar att miljön skall stödja personal och patienter i deras möten med vården. 
Dessa möten kan upplevas både som positiva och negativa. 

 

PROBLEMFORMULERING 

När en människa drabbas av sjukdom som kräver akut inläggning på en vårdavdelning 
sker det ofta plötsligt och är en omtumlande upplevelse. Individen kommer att uppfattas 
som patient och tvingas in i en vårdmiljö. Miljön kan skapa en känsla av ångest och oro, 
likväl som den kan befrämja en upplevelse av välbefinnande. Ångest och oro kan 
innebära en längre vårdtid och skapa ett större vårdlidande för patienten. Vårdmiljöns 
betydelse för patienters tillfrisknande har på senare tid uppmärksammats av allt fler 
forskare världen över. Trots detta är kvalitativa studier i ämnet en bristvara. För att på 
bästa sätt kunna tillgodose patientens rättighet till god vård är det viktigt att 
sjuksköterskan tillägnar sig kunskaper om hur vårdmiljöns utformande påverkar 
patientens upplevelse av välbefinnande.  

 
SYFTE 

Syftet är att belysa vad i vårdmiljön på vårdavdelningar som påverkar patienters 
upplevelse av välbefinnande.    

 
METOD 

Metoden som använts finns beskriven i Friberg (2006) och benämns ”Att bidra till 
evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning”. Den syftar till 
att ge en ökad förståelse kring människors upplevelser. Genom att sammanställa flera 
olika kvalitativa studiers resultat där ett och samma fenomen studerats torde en ökad 
förståelse nås. All forskning som använts granskas så att kvalitén säkerställs. Målet är 
att ge vägledning till praktiskt vårdarbete.  

 

Evans (2002) har utarbetat en fyrstegsmodell för tillvägagångssättet vid analys av 
kvalitativa studier. Första steget består i att problemet formuleras, avgränsas och att data 
samlas in. Inklusion och exklusionskriterier identifieras. Problemet till denna uppsats 
formulerades och inklutionskriterierna blev, sjukhusmiljö, vuxna, patienters upplevelse 
av vårdmiljön på icke specialistavdelningar. Ytterligare ett krav var att artiklarna som 
valdes ut skulle bestå av kvalitativ forskning. Artiklarna söktes i databaserna Chinal och 
Pre-Chinal. Följande sökord har använts i olika kombinationer, health facility 
environment, patients attitudes, psychosocial factors, patients, hospital room, patient 
room, hospital, well being, environment, personal control och inpatients. Sökandet gav 
många träffar och flertalet uteslöts på grund av att de speglade personal eller 
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närståendes perspektiv, utspelade sig i psykiatriskt kontext eller var kvantitativa. Efter 
noggrann genomläsning återstod sju artiklar som svarade på uppsatsens syfte.  

 

Steg två som Evans (2002) redogör för innebär att artiklarna läses flera gånger med 
tyngdpunkt på resultatet. Därefter identifieras meningsbärande enheter. Författarna läste 
artiklarna flera gånger var och en för sig. Båda författarna fick en god förståelse för 
samtliga artiklar. Därefter jämförde de sin förståelse och plockade gemensamt ut de 
meningsbärande enheterna. Varje artikel tilldelades ett olikfärgat papper, där varje färg 
fick symbolisera en artikel, därpå skrevs de meningsbärande enheterna ned.  

 

Enligt Evans (2002) innebär det tredje steget ett arbete där kategorier och 
underkategorier skapas med avseende på likheter och skillnader i artiklarna. I denna fas 
sönderklipptes de olikfärgade papperna så att endast en meningsbärande enhet fanns på 
varje del. Delarna parades ihop så att nya enheter uppstod, så kallade kategorier. För att 
ytterligare förtydliga innebörden delades de upp i underkategorier. 

 

Det sista steget går ut på att kontrollera att de nyfunna kategorierna har sin grund i de 
genomlästa artiklarna samt att plocka ut citat som styrker kategorierna (Evans, 2002). 
Under sista fasen har författarna kontinuerligt diskuterat och rådgjort med varandra för 
att försäkra sig om att artiklarnas resultat inte förvrängs. Citat plockades ut för att 
exemplifiera och tydliggöra kategorierna. Härefter skapades resultatet utefter kategorier 
och underkategorier.    

 
RESULTAT 

Vid analys av artiklarna som ligger till grund för resultatet framkommer tre 
huvudkategorier, patientens möjlighet till interaktion i patientrummet, atmosfär i 
patientrummet och utformning av patientrummet. Dessa kategorier symboliserar de 
faktorer som visar sig vara de huvudsakliga byggstenarna för att patienter skall uppleva 
välbefinnande i sjukhusmiljön. För att ytterligare förtydliga detta är kategorierna 
indelade i underkategorier enligt nedanstående schematiska översikt , se tabell 1.  
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HUVUDKATEGORI FÖR ÖKAT VÄLBEFINNANDE UNDERKATEGORI 

Sjuksköterskan och 
medpatienter i rummet PATIENTENS MÖJLIGHET TILL INTERAKTION I 

PATIENTRUMMET Enkelrum eller 
flerbäddssal 

Välkomnande miljö 
ATMOSFÄR I PATIENTRUMMET 

Utsmyckning 

Arkitekturen 
UTFORMNING AV PATIENTRUMMET Inventarier som bidrar till 

avkoppling 

 
Tabell 1.  
 

Patientens möjlighet till interaktion i patientrummet 
 
Interaktion handlar om samspelet med andra människor. Dessa mellanmänskliga möten 
visar sig vara av vikt för patienters upplevelse av trygghet. Placering i enkelrum eller 
flerbäddssal har betydelse för interaktionen. Patientens önskan att ligga i enkelrum eller 
flerbäddssal påverkas av hälsotillståndet. 

 

Sjuksköterskan och medpatienter i rummet 

 
Vid sjukdom och skador som kräver vård på sjukhus, förlitar sig patienten till att få vård 
och behandling. Dessutom förväntar sig patienten att andra ska hjälpa till med dagliga 
aktiviteter såsom att borsta tänderna eller assistera med att skära upp maten vid måltid. I 
första hand ber patienten sjuksköterskan om hjälp med dessa aktiviteter. Om 
sjuksköterskan uppvisar otillgänglighet och är stressad kan det för patienten ge en 
känsla av säkerhet om denne istället får hjälp av medpatienter (Williams, Dawson & 
Kristjanson, 2008). Umgänge tillsammans med övriga patienter på vårdavdelningen 
bidrar till att patienten får ett stöd i sin sjukdom som närstående inte kan ge. Patienter 
menar att om de ges möjlighet att se andra människor i samma situation, med liknande 
sjukdom som de själva känner de sig mindre ensamma. Men det uppges också att det 
ger en effekt av att de känner sig mindre isolerade (Rowlands & Noble, 2008). Patienter 
som upplever sårbarhet och rädsla väljer ofta att umgås med andra patienter på 
vårdavdelningen. Detta på grund av att någon ska finnas nära till hands, om de 
omgående behöver hjälp (Shattell, Hogan & Thomas, 2005). Om hjälp inte finns 
tillgänglig känner sig patienterna osäkra och upplever emotionell vantrivsel (Williams 
et al., 2008). Patienter uttrycker även oro över att inte bli sedda av sjuksköterskan. Detta 
försöker patienterna avhjälpa på olika sätt. En strategi patienterna anger att de använder 
sig av är att försöka bli vän med sjuksköterskan, till exempel genom att påtala 
sjukvårdsbakgrund. Allt för att erhålla positiv särbehandling. (Shattell et al., 2005). När 
sjuksköterskan ger tid till patienterna känner de sig istället lugna och trygga. En kvinna 
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beskriver målande sin positiva erfarenhet av att en sjuksköterska tar sig tid och guidar 
henne genom en jobbig MR-undersökning: 

 
I made numerous trips for MRIs and so forth. I think I had either 3 or 4 preop, and 
a registered nurse went and stood beside me throughout the procedure for every 
one and almost insisted, and I’m glad she did, that I take some medication by about 
the third one, to settle me down a little bit because it was frightening. And she stood 
right outside, I mean I could see her. I could see my feet out there, and I could see 
my nurse, and she was right there. (Shattell et al., 2005, s. 165).   

 
 

Enkelrum eller flerbäddssal 

 
Placeringen i enkelrum eller flerbäddssal visar sig inverka på interaktionen både med 
sjuksköterskan och med andra patienter. Enkelrum kan begränsa samspelet med andra 
patienter. En patient beskriver att han i enkelrum känner sig isolerad på grund av att han 
inte har någon att prata med, utan helt får förlita sig på att sköterskan kommer in på 
besök (Williams & Irurita, 2005). Om patienter klarar av att sköta sig själva uppskattas 
enkelrum mer än flerbäddssal. Patienter som tar hand om sig själva kan istället 
interagera med andra i gemensamhetsutrymmena (Shattell et al., 2005). Enkelrum 
föredras även av dem som är riktigt sjuka och inte orkar med samspelet med övriga 
patienter. Rowlands och Noble (2008) menar dock att det centrala är att patienten själv 
får lov att avgöra vilken rumstyp han vill vistas i, och att det valet får lov att variera 
under vårdtiden. Nedan följer ett citat från en patient som vårdas för cancer där 
patienten uttrycker sin glädje av att återigen få flytta in på en flerbäddssal: 

 

When I came back this time (from a cubicle to a 4-bedder) it was fantastic, 
really relaxing and everyone’s around here talking and I’m taking it all in 
(Rowlands & Noble, 2008, s. 771) 

 

Utformningen av enkelrummet eller flerbäddssalen kan även påverka möjligheten att 
skapa interaktion genom att ge utrymme till att ta emot besökare (Edvardsson, 
Sandman, & Rasmussen, 2006). Sparsamt möblerade vårdmiljöer med endast en säng 
och en stol försvårar patienters kontakt med närstående. Likväl som miljöer med 
utrymme för besökare befrämjar interaktionen mellan patient och anhörig (Edvardsson, 
2008). 

 
 

Atmosfär i patientrummet 
 
Personalen inverkar på patientens upplevelse av atmosfären på vårdavdelningen och 
därmed patientens välbefinnande. Det sker genom hur personalen beter sig i miljön, hur 
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personalen engagerar sig i att ordna en trevlig utsmyckning men också att personalen 
tillåter att patienterna sätter sin egen prägel på rummet.  

 

Välkomnande miljö 

 
Patienter uttrycker att om personalen är lyhörd för deras behov skapas en välkomnande 
atmosfär och vise versa. Genom att det finns en personal avsatt för att ta emot och 
välkomna patienter till avdelningen upplever patienterna att personalen är engagerad 
(Edvardsson et al., 2006). Ett exempel där personalen inte visar samma uppmärksamhet 
är i Williams och Iruritas (2005) studie där det anges att patienter som har nedsatt 
rörelseförmåga och inte når ringklockan upplever osäkerhet och därmed känner sig 
osedda och ovälkomna. Även Douglas och Douglas (2004) återger hur en 82 årig man 
som vårdas på en geriatrisk vårdavdelning beskriver sin tillvaro. Patienten uttrycker sig 
vara nöjd med behandlingen på sjukhuset, men upplever irritation under vårdtiden på 
grund av en högljudd och ständigt påslagen radio. Irritationen skulle således inte uppstå 
hos patienten om personalen ser och uppmärksammar hans behov. Shattell et al. (2005) 
beskriver att positiva handlingar av personalen uppmärksammas och uppskattas av 
patienter. När personalen är vänlig och uppmärksam ökar det trivseln och känslan av att 
vara välkommen under hela vårdtiden. Många positiva möten skapas av personalens 
icke-verbala handlingar, där det beskrivs att handlingar väger mer än ord. Shattell et al. 
(2005) uppmärksammar i sin studie att den positiva effekt som det har att sjuksköterskor 
bara tittar in och gör snabba besök hos patienterna i patient salarna. Dessa korta visiter 
ökar patienters välbefinnande. En patient som vårdas på en akutvårdsavdelning 
uttrycker: 

 
Chitchat is good; it makes me feel less afraid, less alone. (Shattell et al., 2005, s. 
163)      

 

Utsmyckning 

 
Ibland upplevs atmosfären som icke välkomnande på grund av en torftig utsmyckning 
och mindre välskötta lokaler. Edvardsson et al. (2006) återger vad en cancersjuk kvinna 
berättar. Kvinnan hade bara en tom tavelkrok på väggen att titta på och likställde 
behandlingen av tavelkroken med behandlingen av henne själv. Denna symbolik gjorde 
det lättare för henne att välja att avbryta sin behandling. I Williams et al. (2008) 
beskrivs att en av informanterna upplevde att sjukhusvistelsen blev mycket trevligare 
när hon fick möjlighet att ta med ett eget fårskinn till avdelningen. Hon hade fårskinnet 
i sängen och därmed upplevde hon att hennes säng på sjukhuset blev mer bekväm och 
att det minskade hennes vantrivsel. Edvardsson (2008) menar att om det finns synliga 
dammråttor i miljön symboliserar det för patienter likgiltighet och därmed skapas en 
misstro till vården. Om miljön istället innehåller hemlika föremål såsom gardiner, dukar 
eller blommor underlättar det för patienterna att känna sig som hemma och tanken på 
sjukdom hamnar mindre i fokus. Således, om vårdmiljön liknar hemmiljön fick det 
patienterna att må bra. Detta beskrivs i citatet nedan: 
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Well, the environment here is really comfortable and familiar, looking almost like 
home. And this means, at least for me, that I feel calmer and safe. It’s difficult to 
explain, but the everydayness of the environment makes me feel good. (Edvardsson, 
2008, s. 35). 

 

Även Williams et al., (2008) har i sin studie kommit fram till att patienter upplever en 
ökad känslomässig trivsel när sjukhusmiljön liknar hemmet. Det beror på att patienter 
känner sig friskare så fort de kommer hem, och därför finns önskan att sjukhuset skall 
likna hemmiljön.  

 
 

Utformning av patientrummet 
 
Den arkitektoniska utformningen av vårdavdelningen inverkar på patienters möjlighet 
till välbefinnande. Men även inventarierna visade sig ha betydelse för patienternas 
helhetsupplevelse av vårdtiden.   

 

Arkitekturen 

 
Arkitekturen skapar missnöje hos patienter när den inte tillgodoser dennes behov. En 
medelålders kvinna inlagd på en kirurgavdelning beskriver sina upplevelser: 

 
I had to hop on crutches from the bottom of the ward and down a corridor every 
time I needed to use the toilets and the patients had to inform staff of what confused 
patients were doing because staff could not see into bays from the station. (Douglas 
& Douglas, 2004, s. 65). 

 

Om avdelningen är utformad så att det ges möjlighet att titta ut genom fönstret, se vyer 
av naturen och att kunna få en nypa frisk luft uppskattas det av patienterna (Douglas & 
Douglas, 2004 och Williams et al., 2008). Det upplevs också trevligare om fönstren är 
stora och leder från golv till tak (Douglas & Douglas, 2004). En patient inneliggande på 
en vårdavdelning för cancersjuka uttrycker: 

 
I live in the country and I like sitting down and looking out of the window, cows and 
things. (Rowlands & Noble, 2008, s. 772) 
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En annan patient beskriver: 

 
If they could do it, it would be really nice if they could build it so there was an open 
aspect all the way around looking out on some nice gardens. (Rowlands & Noble, 
2008, s. 772) 

 

Om möjligheten till utsikt över naturen inte kan tillgodoses i och med byggnadens 
utformning föreslogs en kompensation. Det alternativet består i att en tavla med 
naturmotiv hängs upp på väggen (Rowlands & Noble, 2008). Arkitekturen kan även 
inneha en symbolisk mening. En patient beskriver att vid promenad till 
strålningsenheten, som var placerad i källaren, passerades många och långa trappor och 
kulvertar. Denna promenad upplevdes som en symbol för döden och döendet 
(Edvardsson et al., 2006). Å andra sidan skapas en frihetskänsla hos patienter som 
befinner sig på stora avdelningar där det finns öppna ytor och möjlighet att gå omkring 
(Shattell et al., 2005).   

 

Inventarier som bidrar till avkoppling 
 
Under sin sjukhusvistelse uppger patienterna att de upplever tristess. Den kan avhjälpas 
om det på vårdavdelningen finns tillgång till tidningar, TV, böcker eller tidskrifter 
(Williams et al., 2008). Inventarier som drar till sig uppmärksamhet såsom ett akvarium, 
en målning eller tillgång till pussel uppskattas av patienterna. Då känner patienterna att 
de får en möjlighet till att byta fokus från sig själva och sjukdomen till miljön 
(Edvardsson, et al., 2006). Om patienterna ges tillgång till inventarier som bidrar till 
självständighet känner sig patienterna mindre beroende av vårdpersonalen. Möjlighet att 
få tillgång till att på egen hand kunna koka te, att inneha ett eget kylskåp, TV eller 
telefon ökar patienternas välbefinnande (Williams & Irurita, 2005). Även möblerna kan 
bidra till välbefinnande eller illabefinnande. En kvinna i Williams et al. (2008) studie 
beskriver att hon blivit placerad i den mest obekväma stol hon någonsin suttit i. Hur 
vårdpersonalen än försökte ordna till det blev stolen inte bekväm. En annan deltagare 
som Rowlands och Noble (2008) återger har en mer positiv bild av inventarierna. 
Patienten som vårdas på en canceravdelning beskriver vikten av att avdelningen är 
utrustad med bekväma möbler: 

 
You know, you can sit, relax in a bit more comfort (In the day room). Look outside 
rather than at your wall all the time. (Rowlands & Noble, 2008, s. 772)  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Arbetet är en analys av kvalitativ forskning. Syftet med metoden är att sammanställa 
forskning för att på så vis komma fram till praktisk vägledning för sjuksköterskor 
(Friberg, 2006). Analysen följer enligt Evans (2002) modell. Då vi ville undersöka 
människors upplevelser består vårt resultat av sju stycken kvalitativa studier. Det finns 
också kvantitativ forskning i ämnet. Ett alternativ var att göra en litteraturöversikt då 
även kvantitativa artiklar ingår i resultatet. Den kvantitativa forskningen inriktar sig på 
mätbara variabler i vårdmiljön. Ett exempel på det kan vara hur man minskar 
ljudvolymen på sjukhus för att därigenom öka patienters välbefinnande. Hade denna 
metod valts skulle resultatet troligtvis ha blivit ett annat. Men vi hade då delvis fått 
frångå vår önskan att beskriva patientupplevelser.  

 

Det var svårt att hitta kvalitativ forskning. Många sökträffar beskrev vårdmiljöer från 
andra kontext, vårdpersonalens arbetsmiljö eller var kvantitativa. Ett åttiotal abstract 
genomlästes där det bara var de sju artiklar som valts ut som passade in i syftet. 
Författarna till dessa sju artiklar skriver själva i sina bakgrunder att det är ett outforskat 
område som visserligen kommer starkt. Det bekräftas också genom de artiklar vi hittat. 
Samtliga är relativt nya, den äldsta är från 2004. Alla artiklar bygger på västerländsk 
kultur, Australien, USA, Storbritannien och Sverige är representerade. Anmärkningsvärt 
är att trots det stora geografiska området studierna är utförda i uttrycker patienter 
liknande behov. Därmed anser vi att resultatet kan bidra med kunskap till vårdpersonal 
på sjukhus i västerländsk kultur. Men eftersom vårt resultat bygger på ett fåtal artiklar 
och är av kvalitativ art kan inte resultatet uppfattas som generaliserbart för världens 
vuxna befolkning.  

 

Två artiklar är skrivna av två författare vardera. Det kan ha påverkat resultatet i likartad 
riktning. Vi har försökt komma ifrån detta genom att se till att exempel tagna i resultatet 
inte styrks av enbart en författare.      

 

Resultatdiskussion 
 
Resultatdiskussionen behandlar valda delar av resultatet. Delarna presenteras under 
rubrikerna relationstrygghet, stämningsläge och själslig tillflyktsort. Avslutningsvis ges 
en praktisk vägledning till yrkesverksamma sjuksköterskor utifrån uppsatsens resultat.  
 

Relationstrygghet 
 
Resultatet visar på att människor som drabbas av sjukdom och hamnar på sjukhus fylls 
av en mängd olika känslor. Patienter beskriver att de i möte med medpatienter upplever 
att de känner sig mindre ensamma i sin egen sjukdom. De kan även känna sig friskare 
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av att se andra sjukare patienter för att de därigenom blir mer tacksamma över sin egen 
situation. Att de ges möjlighet att prata om sig själva med någon som lyssnar och förstår 
värdesätts högt. Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) talar om trygghet i olika 
former. En av dessa former är realationstrygghet. Det innebär att trygga relationer 
skapas av möten som präglas av öppenhet, ömsesidighet, förståelse, ärlighet, acceptans 
och förmåga att nå varandra. Det exemplifieras med att patienter söker relationer där de 
inte uppfattas som avvikande utan istället blir positivt bemötta med respekt. Vi visar i 
vårt resultat att den möjligheten inte alltid kan ges av närstående. Det kan bero på att de 
närstående själva befinner sig i sorg och inte har möjlighet att lyssna på patienten. 
Sorgereaktionen kan yttra sig så att den närstående inte vill höra talas om patientens 
känslor utan förnekar dem. Närstående kan dessutom uppleva att de inte har en plats i 
vårdmiljön. Det kan bero på ett snålt tilltaget utrymme för besökare, till exempel 
bredvid patientens säng eller i dagrummet. Den närstående är dessutom ofta hänvisad 
till vissa besökstider på vårdavdelningen. Dessa problem som de närstående upplever 
smittar av sig på patienten och bidrar till dennes illabefinnande.  

 

Vi  har sedan tidigare upplevt att närstående ses som en resurs i vården. Sand (2002) 
skriver att när personal arbetar medvetet med att få närstående delaktiga i vården ökar 
vårdens kvalité. Det kan ske genom att närstående får mer utrymme och mer 
uppmärksamhet av sjuksköterskan. Genom detta arbete har vi uppmärksammat att även 
medpatienter är en resurs för att öka patienters välbefinnande. Sjuksköterskan kan 
medvetet arbeta för att patienter finner varandra och uppmuntra kontakt. Hon kan följa 
patienter ut i dagrummet och se till att där är trevligt att vistas. Det får dock inte 
glömmas bort att patienter är olika och att det i första hand är deras behov och 
önskningar som skall tillgodoses.     

 

Stämningsläge 
 

Det framkommer i resultatet att patienter är känsliga för stämningsläget på 
vårdavdelningen. De påverkas till stor del av sjuksköterskans inställning till sitt arbete 
och av hennes humör för stunden. En sjuksköterska som ofta tittar in och besöker 
patienterna på deras salar uppskattas av patienterna eftersom de då känner sig mindre 
ensamma. Det visar sig också vara positivt om sjuksköterskan är flexibel och mer ser till 
patientens välbefinnande än rutiner. Resultatet poängterar en situation där en kvinna 
fick ha ett fårskinn i sin säng, vilket gjorde henne väldigt glad. Sammantaget är detta 
exempel på en tillåtande atmosfär. Om personalgruppen lyfter fram möjligheter istället 
för problem skapas en mer tillåtande atomsfär. Om sjuksköterskorna är glada sprids 
detta till patienter som i sin tur ger glädje tillbaka till sjuksköterskan men också till 
övriga medpatienter. Om patienterna känner sig välkomna och sedda av vårdpersonalen 
upplever de trygghet, lugn och välbefinnande. En positiv spiral har startat. Stämningen 
sätter sig i väggarna. Om sjuksköterskan kommer stressad med andan i halsen kan hon 
finna ro och glädje med sitt jobb, då hon möts av den goda stämningen. Något hon 
behöver för att orka ta del av patienters lidande och finna kraft att stötta patienten. 
Ellingsen (2007) har gjort en studie där hon undersöker stämningen i sjukhusets rum. 
Studien tar upp vad begreppet ”sitter i väggarna” betyder inom sjukhus. Vad det är som 
gör att ett rum uppfattas som det gör, när man först går in i det. Hon menar att språk, 
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beteende, inredning och arkitektur ligger till grund för upplevelsen. Detta första intryck 
präglar sedan patienten under sjukhusvistelsen. Författaren menar att detta är extra 
viktigt att tänka på idag eftersom mycket av sjukhusets verksamhet sker med korta 
vårdtider.  

 

Själslig tillflyktsort     
 

Kategorierna och underkategorierna i resultatet är inte helt åtskilda. Det är en naturlig 
följd av att deltagarna i studierna beskrivit sin situation fritt, och inte utefter givna 
kategorier. Således är det svårt att avgränsa kategorierna. Resultatet visar i flera 
situationer hur viktigt det är att miljön erbjuder själsliga tillflyktsorter då patienten kan 
glömma sin sjukdom och känna sig lätt i sinnet. En kvinna berättar om den tomma 
tavelkroken som symboliserade vanvård, flera andra talar om hur viktigt det är att få 
titta ut genom fönster och se något vackert. Det framkom också att den vackra utsikten 
kunde ersättas med en tavla med naturmotiv. Suter och Baylin (2007) har gjort en studie 
med projektet, Art à la Cart, där de låtit patienter på en canceravdelning få möjligheten 
att ur en given konstsamling välja ett konstverk. Konstverket hängs under vårdtiden upp 
på patientrummet. Det visade sig vara mycket uppskattat bland patienterna. Även 
sjuksköterskorna upplevde projektet som positivt, de berättar att det gav dem en nyckel 
till att samtala med patienterna bortom sjukdomen. Sjuksköterskorna fick ett unikt 
verktyg till att komma nära patienten på ett personligt plan och därmed ökar 
patienternas välbefinnande. Studiens resultat har fått genomslag och Art à la Cart finns 
nu tillgänglig på flera sjukhus i USA. Att arbeta med den här modellen verkar mycket 
tilltalande för oss. Genom att patienten får välja motiv själv skapas en mer 
individualiserad vård. En patient kanske föredrar ett motiv på en motorcykel framför en 
tavla med naturmotiv. Vi kan som vårdare inte veta vad patienten föredrar utan att fråga. 

 

Således tolkar vi att vårdrummets karaktär både kan stödja patienten till att finna 
välbefinnande likväl som den kan skapa ett vårdlidande. Det ligger inom 
sjuksköterskans ansvarsområde att medverka till att utveckla en god vårdmiljö och att 
värna om dess estetik. Om detta ansvarsområde ges utrymme i det dagliga vårdarbetet 
bidrar det till att öka patientens välbefinnande. Det bör inte glömmas bort att atmosfären 
också är en del av vårdmiljön. Här har sjuksköterskan en utomordentlig möjlighet att 
endast genom sitt sätt att vara öka patienters välbefinnande        

 

Praktisk vägledning för sjuksköterskor 
 
När sjuksköterskan tar del av forskning och reflekterar över sitt sätt att vara kan en 
bättre sjukhusvistelse för patienterna skapas. Hon kan genom sitt arbete med vårdmiljön 
öka patienters upplevelse av välbefinnande. Nedan följer den praktiska vägledning som 
denna uppsats resulterar i.     
 

• Visa dig i patient salen utan att ha något egentligt ärende. 

• Småprata med patienter om annat än inläggningsorsaken. 
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• Försäkra dig om att patienten befinner sig i en bekväm ställning och att han ges 
möjlighet ägna sin tanke åt något annat än sjukdom. 

• Låt i möjligaste mån patienten själv få välja om han vill ligga i enkelrum eller 
flerbäddssal. 
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Bilaga 1 

Översikt av analyserad litteratur  
 
 Perspektiv  

(vård- 
vetenskapliga  
eller andra 
teoretiska  
utgångs-
punkter mm) 
 

Problem och  
Syfte 
 

Metod 
(urval, analys 
mm 
 

Resultat 

Titel: Caring 
or uncaring- 
meanings of 
being in an 
oncology 
environment 
 
Författare: 
Edvardsson, 
D., Sandman, 
P-O., & 
Rasmussen, B. 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
 
Årtal: 2006 
 

Patient- 
perpektiv 
 
Fenomen- 
ologisk 
hermene- 
utiskt 
perspektiv. 

Det finns lite 
kvalitativ  
forskning I 
ämnet. 
Resultatet blir 
att vi får svårt 
när vi ska 
förstå, lära ut,  
mäta, ingripa i 
och använda 
miljön i  
det praktiska 
sjuksköterske 
arbetet. 
 
Syfte: Att 
belysa 
innerbörden i 
att vara i den 
fysiska miljön 
vid en 
onkologisk 
klinik som det 
berättas av 
patienter, 
närstående 
och personal. 

Enskilda 
intervjuer 
med patienter 
och eller med 
anhörig. 1 
focusgrupp 
intervju med 
personal. 1 
gruppintervju 
med 
arkitekterna. 
Totalt 29 
deltagare. 
 
Analysen är 
influerad av 
Ricuers 
analysmodell.

Vårdmiljön 
kan förebygga 
och lindra 
lidande genom 
renlighet, läge 
och utrymme 
till umgänge.  
 
Sjuksköterskan 
kan använda 
sig av den 
fysiska miljön i 
sitt vårdande. 

Titel: 
Patient- 
friendly 
hospital 
environments: 
exploring the 

Patient- 
Perspektiv. 

Det finns  
lite kvalitativ 
forskning  
i ämnet 
 
Syftet är att  

50 enskilda 
intervjuer 
med 
patienter. 
 
Öppna och 

Miljön har 
betydelse för 
socialt 
umgänge. 
Miljön kan  
hjälpa till att 
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patients` 
perspective 
Författare:  
Douglas, G.H., 
& Douglas, 
M.R 
 
Tidskrift: 
Health 
Expectations 
 
Årtal: 2004 
 

utforska  
patienters 
uppfattning 
om vård- 
miljön för 
att få  
information  
om vad 
patienter 
behöver. 

följsamma  
intervjuer. 
 
 

underlätta 
självständighet 
i dagliga 
göromål. 

Titel: 
Exploring the 
relationship 
between 
personal 
control and 
hospital 
environment 
 
Författare: 
Williams, A. 
M., Dawson, 
S., & 
Kristjanson, L. 
J 
Tidskrift: 
Journal of 
Clinical 
Nursing 
Årtal: 2008 
 

Patient- 
Perspektiv. 
 
Grounded 
theory.  

Olika aspekter 
i sjukhus- 
miljön 
inverkar på 
patienters 
upplevelse av 
personlig 
kontroll. 
 
Syftet är att 
optimera 
personlig 
kontroll för att 
underlätta 
känslomässig 
trivsel i 
vårdmijön på 
sjukhus.  

40 patient- 
intervjuer och 
78 
observations- 
timmar ligger 
till grund för 
analysen. 
 
Semi-
stukturerade 
intervjuer. 

Resultatet visar 
att 
hospitaliserade 
patienter 
upplever 
känslor av 
minskad 
personlig 
kontroll.  
 
Patienter 
uppskattar om 
miljön är 
anpassad på ett 
sådant sätt 
bidrar till att 
skapa ett 
oberoende för 
patienten. 
 

Titel: How 
does the 
environment 
impact on the 
quality of life 
of advanced 
cancer 
patients? A 
qualitative 
study with 
implications 
for ward 
design 
 

Patient 
perspektiv. 
 
Fenomen- 
ologiskt 
perspektiv. 

För att 
patienter ska 
kunna känna 
att de får en 
bra vård 
behövs 
kunskap om 
hur miljön 
skall 
utformas. 
 
Syftet är att 
utforska hur 
svårt 

12 semi- 
strukturerade 
intervjuer. 
 
Intervjuerna 
genomlästes 
flera gånger 
för att hitta 
mening- 
bärande 
enheter.   

Personalens 
beteende, den 
omedelbara 
miljön, val 
mellan enkel 
eller flerbädds-
sal och kontakt 
med 
utomhusmiljön 
visade sig vara 
betydelsefullt 
för 
välbefinnandet. 
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Författare: 
Rowlands, J., 
& Noble, S 
 
Tidskrift: 
Palliative 
Medicine 
 
Årtal: 2008 
 

cancersjuka 
patienter 
upplever 
vårdmiljöns 
inverkan på 
deras 
välbefinnande.

Titel: 
Enhancing the 
therapeutic 
potential of 
hospital 
environments 
by increasing 
the personal 
control and 
emotional 
comfort of 
hospitalized 
patients 
 
Författare: 
Williams, A. 
M., & Irurita, 
V. F 
 
Tidskrift: 
Applied 
Nursing 
Research 
 
Årtal: 2005 
 
 
 
 

Patient-
perspektiv. 
 
Grounded 
theory. 

På senare tid 
har 
forskningen 
börjat upp-
märksamma 
miljöns 
betydelse på 
tillfrisknandet. 
Det finns få 
kvalitativa 
studier inom 
ämnet. 
 
Syftet med 
artikeln är att 
visa på 
vårdmiljöns 
inverkan på 
patientens 
upplevelse av 
personlig 
kontroll. 
 
 

36 semi-
strukturerade 
patient-
intervjuer och 
75 
observations-
timmar ligger 
till grund för 
analysen.  
 
 

Personlig 
kontroll visade 
sig vara ett 
centralt 
kännetecken 
för 
känslomässig 
trivsel. Ett 
tillstånd som 
antas vara en 
central del i 
tillfrisknandet. 

Titel: ”It’s the 
people that 
make the 
environment 
good or bad”: 
the patient’s 
experience of 
the acute care 
hospital 

Patient-
perspektiv. 
 
Fenomen-
ologiskt 
perspektiv. 

Det finns lite 
forskning som 
studerar 
helheten av att 
befinna sig i 
sjukhusmiljön.
 
Syftet är att 
beskriva 

20 personer 
intervjuades 
där 
intervjuaren 
satt sin 
förförståelse 
inom 
parantes. 
 

Tre teman 
identifierades. 
Avskiljning/ 
förening, 
rädsla/ 
minskad rädsla 
och 
begränsning/ 
frihet.  



 23

environment 
 
Författare: 
Shattel, M., 
Hogan, B., & 
Thomas, S. P 
 
Tidskrift: 
AACN Clinical 
Issuess 
 
Årtal: 2005 
 

patientens 
upplevelser av 
akutvårds-
miljöeer. 

Intervjuerna 
lästs högt för 
en 
forskargrupp 
med 
efterföljande 
diskussion 
och forskaren 
tog 
noteringar på 
gruppens 
diskussioner. 
Resultatet 
presenteras i 
teman och 
subteman 

Titel: 
Therapeutic 
Environments 
for Older 
Adults 
Constituents 
and Meanings  
 
Författare: 
Edvardsson, D  
 
Tidskrift: 
Journal of 
Gerontological 
Nursing 
 
Årtal: 2008 
 

Patient-
perspektiv. 
 
Intervjuer 
och fält-
observa-
tioner. 

Det finns 
begränsad 
teoretisk 
kunskap om 
vårdmiljön.  
 
Syftet är att 
beskriva vad 
det är som 
skapar en 
vårdande 
miljö och 
tolka vad 
innebär att 
vara i en 
sådan miljö. 

41 patienter 
är 
intervjuade. 
Dessutom är 
anhöriga och 
sjukvårds-
personal 
tillfrågade. 
Även 192 
timmars fält-
observationer 
ligger till 
grund för 
analysen. 
 
Analysen är 
gjord utefter 
Graneheim 
och 
Lundmans 
modell.  

Resultatet 
redovisas i 3 
huvudteman, 
den fysiska 
miljön, 
människors 
görande och 
varande i 
miljön samt 
organisationens 
filosofi för 
vård. 

 
 
 
 
 


