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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Besöket med barn på en akutmottagning är oftast oplanerat så föräldrar tar 

sällan med sig någon leksak eller bok som förströelse under vistelsen. Sjukhusmiljön 

skiljer sig från miljön i hemmet. Den främmande miljön på sjukhuset med lukter, ljud 

och vitklädda vårdare kan göra barnen ängsliga. Den fysiska miljöns utformning kan 

bidra till att både vårdgivare och vårdtagare upplever en större trygghet och är mer 

tillfreds med sin situation om miljön är estetiskt tilltalande. Syfte: Belysa den inre 

fysiska miljöns betydelse för barns upplevelse av välbefinnande vid akuta besök på 

sjukhus. Metod: Kvalitativ litteraturstudie. 10 vetenskapliga artiklar analyserades. 

Analysen resulterade i tre kategorier. Miljöns betydelse för integritet och delaktighet, 

betydelsen av ljuset, färgen och konsten och betydelsen av samvaro och aktivitet. 

Resultat: Resultatet av analysen visade på fördelar av att behandla barnen som 

individer och lyssna till vad de vill och känner. Det har framkommit att den inre miljön 

är viktig för barn, ungdomar och deras anhöriga när de söker vård på akutmottagning. 

Patienter och anhöriga oavsett ålder upplevde akutmottagning som en hotfull plats att 

vara på, därför belyste barnen att miljön skulle vara mer hemmalik. Ändamålsenliga, 

stimulerande, ljusa och skiftande miljö önskades. Konst gjord av och för barn föredrogs. 

Barn och ungdomar talade om olika teman med motiv från naturen så som hav och 

strand. Färgvalen var milda färger som skulle skifta i miljön. Diskussion: Barns tankar, 

upplevelser och erfarenheter bör vara grunden i planeringen av hur offentliga lokalers 

inre miljö skall utformas. Akutmottagningar i allmänhet bör ge barnen en möjlighet till 

ändmåls enligt stimuli för att barnen skulle kunna klara av sin situation bättre och 

därmed kunna ge föräldrarna en känsla av kontroll. Trygghet är en känsla som till viss 

del kan skapas av miljön.  

 

Nyckelord: Barn, miljö, akutmottagning. 
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INLEDNING 

Vi är två barnsjuksköterskor som arbetar på Drottning Silvias Barn och 

ungdomssjukhus (DSBUS) akutmottagning i Göteborg. Barnsjukhuset firade, den 24 

november 2009, 150 år. Sjukhuset är ett av Europas största barnsjukhus. Varje dag 

befinner sig ca 550 patienter på sjukhuset. På akutmottagningen tar vi emot barn från 

noll till sexton år. Det söker ca 50 000 barn och ungdomar akut varje år.   

Det som gjorde oss medvetna om problemet med lokalers utformning och skötsel på 

akutmottagningar var en patientenkät som delades ut år 2008 (patientenkät). Den 

besvarades av ett stort antal patienter som sökt vård på någon av akutmottagningarna i 

Göteborg under våren 2008. Undersökningen hade för avsikt att kontrollera kvaliteten 

på de olika akutmottagningarna i Göteborg utifrån ett patientperspektiv. Till det positiva 

i resultatet på DSBUS akutmottagning hörde att patienter och anhöriga var till största 

delen nöjda med den vård och det bemötande de fick. Det som dock upplevdes mest 

störande för patienter och anhöriga var väntetiderna, informationsbristen, lokalernas 

utformning och bristen på stimulans för patienter och anhöriga. Det vi 

uppmärksammade var alla kommentarer från patienter och anhöriga som varit på 

DSBUS akutmottagning om de dåliga, tråkiga, gamla och slitna lokalerna. Vi ville ta 

reda på hur barn vill att den inre fysiska miljön på en akutmottagning bör vara utformad 

för att kunna främja barnets upplevelse av sjukhusbesöket ur ett barnperspektiv. 

 

BAKGRUND 

Akutmottagning 

Akutmottagningen är sjukhusets ansikte utåt, och för många patienter innebär timmarna 

här den första kontakten med sjukdom och hjälplöshet (Nyström, 2003). Det som 

kännetecknar akutmottagningens verksamhet är att de som söker vård kommer på grund 

av ett eller flera symtom och patienterna saknar en medicinsk diagnos. Flödet av 

vårdsökande patienter varierar beroende på årstid, veckodag och klockslag och det går 

inte att styra. Som personal på en akutmottagning måste man hela tiden vara beredd på 

det oförberedda. En sjuksköterska möter patienten och gör därefter en bedömning av 

symtomen enligt ett strukturerat triage-system (Göransson, Eldh och Jansson, 2008). 

Vården inom akutsjukvården innebär oftast korta möten. Vårdaren måste under en kort 

tid skapa en god relation med patient och dess anhöriga, vilket innebär att vårdaren 

använder sin kunskap och erfarenhet till att skapa ett vårdande möte. Att skapa en 

relation till patienten är viktigt för själva vårdandet, annars blir vården endast präglad av 

olika arbetsuppgifter av teknisk karaktär. Som vårdare har vi till uppgift att stödja 

patientens tillväxtprocess, bevara och skydda det som är unikt hos varje individ och att 

vi som vårdare skall vara den vi är i varje vårdsituation (Wiklund, 2003).  
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I Glower et al., (2001) undersökning från USA ville man se om ett vackrare väntrum på 

en akutmottagning skulle göra att patienterna trivdes bättre och att väntrummet skulle 

användas på ett bättre och försiktigare sätt. Man satte dit en TV och en kaffe maskin och 

det donerades tidningar att kunna läsa i för patienter och anhöriga under väntan på 

doktorn. Till barnen gjordes en speciell barn-hörna med TV-spel, ett akvarium och 

leksaker. Man jobbade med att personalen skulle informera patienterna kontinuerligt 

angående förväntad väntetid. Det beslutades även att göra en kort videosekvens om vad 

som kan förväntas hända under patientens tid på akuten, informationsfilmen visades 

med jämna mellanrum mellan de vanliga TV programmen. Under infektionstider 

delades munskydd ut till de väntande patienterna för att på detta sätt kunna undvika 

spridning av infektioner i väntrummet. Man jobbade med att alla i personalgruppen 

skulle hjälpas åt att hålla snyggt i väntrummet. Man beslutade att gå runt till de 

väntande patienterna kontinuerligt för kontroll och triagering. Det upplevdes av 

personalen att trots att det tog tid att gå runt så sparade man tid genom att patienterna 

kände sig sedda och blev då mindre oroliga. Man anställde en person som skulle vara 

tillgänglig för patienterna i väntrummet. Efter dessa förbättringsåtgärder upplevdes det 

av både patienter och personal att miljön både fysiskt och psykiskt hade förbättrats. 

Larsson Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad och Wimo (2004) beskriver i sin studie 

att miljön har betydelse för patienten och dess anhöriga när väntan blir lång på 

akutmottagningen. De beskriver både den upplevt långa väntan i väntrummet, de kala 

undersökningsrummen med vita väggar, stark belysning och hårda britsar som jobbiga 

upplevelser för patienter och anhöriga. Detta beskrivs att det medförde misstro för 

sjukvården speciellt för de patienter och anhöriga utan erfarenhet av akutsjukvård. 

Många patienter och anhöriga kände sig övergivna och inte informerade av sjukvården 

om varför de fick vänta. 

 

Den inre miljöns betydelse 

Redan Florence Nightingale (1820-1910) betonade i sin bok Notes on Nursing miljöns 

betydelse för välbefinnandet och tillfrisknandet. Florence lade stor vikt vid ren luft, 

dagsljus och färgens betydelse för patientens hälsa på sjukhus. Buller, dålig luft, 

bristfällig planering av sjukrummen med dåligt ljus och därtill patienternas brist på 

stimuli under sjukhusvistelsen ansåg hon som viktiga aspekter att betona. Hon framhöll 

att varje patient skall ha möjlighet att välja mellan avskildhet och samvaro. Florence 

poängterade att vid samspelet mellan människan och hennes omgivning påverkar 

reaktionen på miljön hennes sinnesstämning. Ett rum med fin utsikt, jämna och 

lugnande färgsättningar, möjlighet till avskildhet och lugn omgivning gjorde patienten 

avslappnad, trygg och därmed underlättar det patienters tillfrisknande. Hon menade på 

att en god miljö behövdes för att patienter skulle tillfriskna (Kirkevold, 2000; 

Wikström, 2003).  

Det är viktigt att någon tar ansvaret för inredningen av den inre miljön vid utformning 

av offentliga lokaler, risken är annars stor att det blir en blandning av olika inrednings 
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koncept. Detta gör att helhetsintrycket sänks och barnen och den vuxne kan då påverkas 

i en negativ riktning (Johansson och Kuller, 2005). I en studie gjord av Caspari, 

Eriksson och Nåden (2006) frågade man 64 av Norges sjukhus om de hade en uppgjord 

plan för sjukhusens estetiska dimension. En stor del av sjukhusen svarade då att så inte 

var fallet. 

Med den forskning som idag finns tillgänglig är det viktigt att alla sjukhus har en 

strategisk plan för hur miljön skall utformas för att vara estetiskt tilltalande för både 

patienter och personal. Estetiska dimensioner i miljön innehåller olika koncept som 

färg, konst, dåligt dagsljus, bländande ljus och tråkig utsikt och att vårdmiljön påverkar 

patientens välbefinnande och att en god sådan gör patienten fortare frisk (Dilani, 2001; 

Dilani och Malkin, 1998).  En miljö där patienten känner sig trygg kan han använda sig 

av sin egen mentala styrka för att bli frisk. Petersson (2004) skriver att det är av största 

vikt att utforma en miljö som är så bra som möjligt för barnen för deras trygghet och 

utvecklings skull. Det är viktigt att se barnen och de unga som de är utifrån sina 

förutsättningar, oberoende av kön, klass, etnicitet, funktionshinder och ålder. Det 

betonas att det är bra om barnen har möjlighet att få vara delaktiga i frågor som handlar 

om dem själva. Barn och ungdomar måste bli mer delaktiga inom såväl forskning som 

beslutsfattande processer vad gäller deras egna miljöer, eftersom de är mest 

kvalificerade att göra bedömningar av sin egen närmiljö.  

Vi föds till en miljö full av naturliga och målade färger som är stämningsskapande och 

som sätter sin prägel på miljön både ute och inne. Färgterapi har använts under en 

längre tid för att må bra. Idag vet man att färger med hänsyn taget till klarhet och nyans, 

förutom att påverka sinnesstämningen även ger en positiv reaktion i hela kroppen. Vi 

människor uppfattar och betraktar världen, tillvaron och dess fenomen ur olika 

perspektiv, detta gäller i synnerhet fenomenet färg (Wikström, 2003). Färg finns bara 

som en förnimmelse, perception och en upplevelse i ens eget medvetande. Färg och 

belysning inverkar på hjärnans aktivitet. Så om inredningen är trist och lokalen är utan 

fönster med utsikt känner sig människan lätt likgiltig eller nedstämd. Men om rummet 

är vackert färgsatt och inrett med fönster som vetter mot en händelserik omgivning 

fångar detta genast intresset och upplevs ha en väckande funktion. Lokaler som upplevs 

gamla, slitna och dåligt underhållna kan indirekt inverka negativt på dem som vistas 

där. Konsten spelar en stor roll i skapandet av en stimulerande vårdmiljö. En konstbild 

fäst på väggen som man kan fundera över eller reflektera kring kan skapa nya 

samtalsämnen i kontakten mellan patienten och vårdgivaren (Wikström, 2003; 

Johansson och Kuller, 2005). 

Professor Ulrich är verksam på Texas A&M University´s Collage of Architecture och är 

utbildad miljöpsykolog. Han bedriver vetenskaplig forskning om vilket inflytandet 

sjukvårdsmiljön har på patienters medicinska utfall och vårdkvalitet. Ulrich har 

utvecklat en teori om stödjande design, detta är en guide om hur det kan skapas 

framgångsrika sjukvårdsanläggningar. Guiden är bred nog att passa olika 

sjukvårdsmiljöer och inrättningar med deras specifika frågor och inriktningar. Teorin 
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utgår från ett hälso-, miljö- och beteendepsykologiskt perspektiv och andra 

hälsorelaterande perspektiv. Termen stödjande design avses här som miljöegenskaper 

som stödjer eller underlättar patienters coping förmåga och möjligheter till 

tillfrisknande. Med hjälp av patientens coping förmåga och andra hälsoresurser kan 

stödjande design hjälpa patienten till en god hälsa och välbefinnande. Det som kan 

vinnas enligt Ulrich (2001) med stödjande design är att det anses reducerar stress och 

oro för patienten och familjen, det anses reducera smärta och ger bättre sömn, upplevs 

ge lägre antal infektioner och personalen och patienterna upplever mer tillfredsställelse 

vilket i sin tur leder till kostnads effektivisering.  

 

Barns rättigheter och behov 

Definitionen av barn är enlig FN:s barnkonvention alla individer som är mellan noll och 

arton år. Barn skiljer sig från vuxna främst genom att de genomgår mer eller mindre 

kontinuerlig tillväxt och utveckling.  

Alla som arbetar med barn behöver tillägna sig ett barnperspektiv vilket innebär att man 

försöker se världen ur barnets ögon. Barnperspektivet och barnets perspektiv är inte 

samma sak. Barnets perspektiv är barnets egen berättelse och tolkning, medan 

barnperspektivet innebär en analys av barnets perspektiv i förhållande till rådande 

villkor. Det som krävs är att ha kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala 

utveckling för att förstå och kunna tillgodose barnets behov. Det är viktigt att inse barns 

rättighet att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Barn har lika människovärde 

som vuxna men är mer sårbara och behöver därför särskilt stöd och skydd. 

Barnkonventionen antogs av FN 1989 och ratificerades 1990. Att ett land har ratificerat 

en konvention innebär att det har förbundit sig enligt lag att förverkliga den. 

Barnkonventionen har skrivits på av de flesta länder i världen och ses som det viktigaste 

gemensamma dokument om barns rättigheter (Hallström och Lindberg, 2009; 

Barnkonventionen, 2006).   

Barnets rätt har uppmärksammats alltmer och det finns numera en nordisk förening för 

sjuka barns behov. NOBAB står för nordisk standard för sjuka barn och ungdomar på 

sjukhus och deras behov. Föreningen bildades i Lillehammer, Norge och utformades 

mot bakgrund av FN:s barnkonvention. Föreningen arbetar för att sjuka barn/ungdomar 

och för att barn med funktionshinder som vistas på sjukhus skall få en möjlighet att 

kunna utvecklas på bästa sätt trots sjukdom eller skada. Några av föreningens 

ståndpunkter är att barnet skall vårdas i en fysisk miljö som tillgodoser individens 

behov, barnet skall vårdas av personal med barnutbildning och därmed kompetens att 

kunna tillgodose barnets psykiska och fysiska behov. Vårdpersonalens uppgift är att nå 

fram till barnet/ungdomen på ett så professionellt och emotionellt bra sätt som möjligt 

för den specifika individen. Sättet att bemöta barnet på skall vara barnanpassat liksom 

den inre miljön som barnet vistas i. De omvårdnadshandlingar och de medicinska 
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behandlingar som ges skall grundas i barns utveckling och behov (NOBAB; Hallström 

och Lindberg, 2009). 

Enligt barnkonventionen talar man idag om barnperspektivet och barns rätt till 

inflytande. Detta kan innebära att den vuxne ser barnet som expert på sin egen situation, 

men att den vuxne som utifrån ett vuxet perspektiv med kunskap och erfarenhet måste 

fatta beslut och ta ansvar för beslutet (Johansson och Kuller, 2005; Barnkonventionen, 

2006). Pettersson (2004) menar på att ju fler barn och unga som kan vara delaktiga i 

planeringen desto mer kunskap får man om hur man bör tänka i inledningsskedet vid 

byggnationer.  

Det gäller att lyssna på alla barn och unga som berörs av det som ska genomföras, även 

de med funktionshinder. Låta barnen medverka i förändringen är viktigt, barn och unga 

får då legitimitet i att vara just barn och unga. Enligt barnkonventionen är det dock 

alltid den vuxne som har det yttersta ansvaret (Barnkonventionen, 2006).  

 

Sjuksköterskans skyldighet 

Det är personalens skyldighet och ansvar att försöka tillgodose barnens och deras 

familjers behov i samband med att de söker vård. Det är viktigt att kunna 

uppmärksamma de behov som familjen uttalar och att vara lyhörd för de behov som inte 

uttalas eller uttalas otydligt (Hallström och Lindberg, 2009). 

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) finns det 

rekommendationer för yrkeskunnande, kompetens och förhållningssätt. Där markeras 

det att ett av sjuksköterskans kompetensområden är vårdmiljön. Sjuksköterskan skall 

bland annat ha förmåga att reflektera över, motivera och medverka till att utveckla en 

god vårdmiljö och värna om etiska och estetiska aspekter på vårdmiljön. 

 

Den legitimerade sjuksköterskans arbete styrs av lagar, föreskrifter och 

rekommendationer. Sjuksköterskans arbete ska oavsett verksamhetsområde och 

vårdform präglas av ett etiskt förhållningssätt och bygga på vetenskap och beprövad 

erfarenhet samt utföras i enlighet med gällande författningar (lagar, förordningar, 

föreskrifter) och andra riktlinjer. En god vårdmiljö handlar om kunskap att kunna se 

helheten och att även som sjuksköterska kunna se sin del i vårdmiljön. Att sätta 

människan främst och att kunna se varje individ som kunnig och bildad är viktigt för 

sjuksköterskan.  Kunskap om orsak och sammanhang ger tillfredställelse i arbetet och 

medverkar till att kvaliteten i mötet med vårdtagaren höjs (Vårdförbundet, 2007).  

 

Barn på sjukhus 

Sjukhusmiljön är av tradition klinisk och opersonlig, även om sjukhusbyggnader de 

senaste åren har utvecklats till en mer ombonad utformning. Kombinationen av behovet 
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av hygieniska och funktionella lokaler med behovet av en mer hemmalik miljö går att 

utföra. Valet av färgsättning och utformning med olika material betyder mycket för att 

ändra intrycket av en annars så opersonlig sjukhusmiljö. Idag vill man belysa behovet 

av en anpassad vårdmiljö vilket innebär att det finns plats för föräldrar och syskon. Att 

det finns lekrum och särskilda utrymmen för äldre barn och tonåringar på sjukhusen 

(Dilani, 2006). 

 

Personalens arbetsmiljö är betydelsefull för föräldrarnas känsla av trygghet. Om 

föräldrarna uppfattar personalen som stressade, leder detta till att de inte vågar störa 

med frågor, funderingar och önskemål (Edwinsson Månsson och Enskär, 2008). 

En sjukhusvistelse är för barn inte sällan en traumatisk händelse. Hur och i vilken 

utsträckning barn reagerar på en sjukhusvistelse beror på en mängd faktorer exempelvis 

ålder, mognad, tidigare erfarenheter och sjukdomens art. Dessutom har föräldrarnas 

trygghet och tillstånd betydelse för hur barnet upplever situationen (Hallström och 

Lindberg, 2009). 

 

Sjukhusmiljön skiljer sig från den vanliga hemmiljön. Den främmande miljön på 

sjukhuset med lukter, ljud och vitklädda vårdare kan göra barnen ängsliga. Det är viktigt 

för barnen att mötet med sjukvården blir så mjukt och barnanpassat som möjligt. Barn 

är känsliga för förändringar och känner av om föräldrarna är oroliga och rädda. I och 

med att barnet är känslig för förälderns oro är det viktigt att föräldrarna känner trygghet, 

omtanke och vänlighet från vårdaren för att vården skall bli så bra som möjligt. Barn 

skall vårdas på sjukhus endast om det är nödvändigt för behandling och undersökning. 

  

På sjukhuset möter barnet olika människor hela tiden, det finns apparater man inte 

känner igen, sängar som inte ser ut som hemma och det luktar annorlunda. Barnets 

rädsla för det okända påverkar honom/henne mycket mer än det påverkar den vuxna 

eftersom barnet inte har samma erfarenheter och kunskaper (Hallström och Lindberg, 

2009).  

  

Livsvärldsperspektiv beskrivs av Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg 

(2003) som att se, förstå och kunna beskriva samt analysera världen så som den upplevs 

av patienten, anhöriga och vårdare. Patientens vardagsvärld och dagliga tillvaro 

uppmärksammas av vårdaren och kan då bli grunden för vårdandet. Patienters och 

anhörigas perspektiv blir då naturligt och självklart vid vårdandet. 

 

Förtroendet mellan barn, föräldrar och personal är en förutsättning för ett bra samarbete 

och ärliga förklaringar om planerad behandling är ett led i det arbetet. Det är viktigt att 

vara medveten om att barn inte glömmer då de upplevt något obehagligt, det kan sitta 

kvar länge även om inte vi vuxna tror det. Barn är individer och det gäller att ta reda på 

hur vi kan hjälpa det enskilda barnet att bearbeta en jobbig situation. Leken är ett bra 

sätt för barnet att ta in och bearbeta nya erfarenheter och skrämmande händelser. Barn 
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och då framförallt yngre barn kommunicerar bland annat genom lek. Leken utrustar 

barn med möjligheter att behärska sig själv och sin omgivning. Leken hjälper barn att 

hantera sin rädsla och att lära sig att klara ångestfyllda situationer (DSBUS, 2006). 

 

Dilani (2006) beskriver att naturliga ljud och då i synnerhet vatten kan verka 

avkopplande och ha en lugnande effekt på patienter på sjukhus, även musik anses ha 

den effekten. Varma färger som man belyser med ljus har en uppmuntrande effekt 

medan kalla färger främjar ett mer passivt beteende.  

 

                                                                                             

Barns utveckling i förhållandet till miljön 

Den första platsen som barnet relaterar känslomässigt till är hemmet där familjen finns. 

Barnet förknippar personer och ting i omgivningen med varandra vilka upplevs som en 

helhet. Det lilla barnet mellan noll till tre år uppfattar inga tydliga gränser mellan sig 

själv och omvärlden. Efterhand som barnet mognar känslomässigt och intellektuellt 

börjar hon se sig som en egen person, en egen person bland andra i den sociala och 

fysiska omvärlden. För barn i den här åldern är kontakten med föräldern det viktigaste. 

  

Barn i åldern tre till sex år har oftast magiska föreställningar, i deras tankevärld kan vad 

som helst förknippas med vad som helst. Parallellt med att barnet växer fysiskt och då 

upplever världen utanför hemmet skaffar hon sig nya erfarenheter och bygger därmed 

upp föreställningen om den fysiska miljön. 

 

Barn i åldern sex till tolv år är som regel rustade för att kunna skilja på fantasi och 

verklighet och intresset för att förstå livet är stort. Genom den fysiska och psykologiska 

utvecklingen som sker i puberteten kan tonåringen tydligt skilja på tingen i omvärlden 

och hennes egna tankar och föreställningar. De kan förstå abstrakta begrepp och 

föreställa sig företeelser utan att behöva ha tillgång till dem i sin närhet. 

 

Tonåringens kropp är i ständig förändring och den unga människan är plågsamt 

medveten om det. Att slå vakt om den personliga integriteten är väldigt viktigt i denna 

ålder. För att främja social delaktighet bör platsens fysiska och sociala miljö utformas så 

att individens känsla för platsidentitet stärks. 

 

Barn och unga behöver och föredrar att vistas i stimulerande miljöer. Föräldrar och 

andra vuxna visar genom sitt beteende och sin hållning i samvaron med barnet hur 

platser och ting kan och får användas. Där av får den fysiska omvärlden tidigt en 

mening för barnet, vilket utgör grunden för barnets förståelse och kunskap senare i livet. 

Man har sett samband mellan barns känslomässiga tillstånd och deras fysiska och 

sociala miljöers utformning. Det är därför viktigt att skapa en så naturlig miljö som 

möjligt runt barnet för att inge trygghet och stärka platsidentiteten. Barn är under 
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konstant utveckling både fysiskt och psykosocialt och hur de förstår och klarar av 

sjukhusvården beror på deras ålder och utvecklingsfas, detta gör att deras behov skiljer 

sig från den vuxnes behov (Hallström och Lindberg, 2009; Johansson och Kuller, 2005). 

 

Trygghet och välbefinnande 

Dahlberg, et al., (2003) talar om fenomenet trygghet bland annat som en känsla kopplad 

till yttre faktorer så som ”goda materiella förhållanden, god miljö, förtroendefulla 

relationer, kunskap/vetskap och kontroll” (Dahlberg, et al., 2003, sid 40) det beskrivs 

här som en känsla av yttre trygghet. Otrygghet är nära kopplat till fenomenet hot som 

till exempel vid sjukdom. Viss trygghet kan nås om patienten får kontroll över sin 

situation genom att förstå sjukdomen och förstå vårdarnas agerande. 

  

Vårdlidande är nära kopplat till otrygghet enligt Dahlberg, et al., (2003) som ”bristande 

information, svårigheter att förstå personalens agerande, obegripligheter i vårdmiljön” 

(sid 40). Välbefinnande beskrivs av Wiklund (2003) enligt Eriksson som ett 

fenomenologiskt begrepp, individens inre upplevelse och är därför unikt och personligt. 

Målet med vårdandet beskriver Dahlberg, et al., (2003) enligt Eriksson att lindra lidande 

och att möjliggöra en upplevelse av välbefinnande och att kunna se detta som unika 

upplevelser för varje patient. 

  

Trygghet är enligt Wikström (2003) en känsla som till viss del kan skapas av miljön. 

Behovet av trygghet finns kvar hela livet men ökar i samband med till exempel 

sjukdom. 

Materiella ting och den fysiska miljön kan givetvis inte uppväga bristen på mänskliga 

relationer, men man kan med hjälp av estetiska uttrycksformer öka vårdmiljöns 

hälsofrämjande effekter (Dilani, 2001).  

 

Den fysiska miljöns utformning kan bidra till att både vårdgivare och vårdtagare 

upplever en större trygghet och är mer tillfreds med sin situation om miljön är estetiskt 

tilltalande. Det går heller inte att generalisera människors estetiska behov utan detta 

måste bedömas utifrån varje individ. Preferenserna skiljer sig från människa till 

människa och från barn till vuxen. Florence Nightingale menade på att när den fysiska 

miljön är bra kan sjuksköterskan ägna större uppmärksamhet åt såväl patientens 

känslomässiga behov som åt sjukdomsförebyggande arbete (Wikström, 2003). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Sjukhusmiljön är av tradition klinisk och opersonlig. Tidigare forskning visar på 

miljöns betydelse för patienten och dess anhöriga när väntan blir lång på 

akutmottagningen. Den inre fysiska miljöns utformning kan bidra till att både 
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vårdgivare och vårdtagare upplever en större trygghet och är mer tillfreds med sin 

situation om miljön är estetisk tilltalande. Barn som känner sig trygga i den främmande 

sjukhusmiljön är lättare att bemöta och behandla. För att barn och ungdomar skall känna 

trygghet och känna sig sedda i en sjukhusmiljö behöver vi utgå från barnet och dess 

behov vid utformning av lokaler. Sjuksköterskor har som kompetensområde att vara 

med och utveckla en god vårdmiljö. Det behövs ökad kunskap om hur sjukhusmiljön 

skall vara utformad för att kunna stödja barn och ungdomar.  

 

SYFTE 

Belysa den inre fysiska miljöns betydelse för barns upplevelse av välbefinnande vid 

akuta besök på sjukhus. 

 

METOD 

Vi valde att göra en kvalitativ litteraturstudie enligt Evans (2003) i Friberg (2006).  

Enligt Friberg (2006) bygger Evans sin arbetsmetod på fem steg: val av fenomen eller 

företeelse och sammanhang, litteratursökning och granskning av studiernas kvalitet, val 

av studier för analys, studiernas resultat läses och likheter och skillnader identifieras, 

nya teman alternativt kategorier formuleras. 

 

Enligt Evans (2003) bör syftet för en analys av kvalitativ forskning vara att få en 

djupare förståelse för ett fenomen eller en upplevelse. De fenomen vi ville analysera i 

förhållandet till barn och miljö var upplevelse och välbefinnande. Inklusionskriterierna 

vi hade var att artiklarna skulle relatera till syftet. Publikations år begränsades till 2004-

2009. Sökningarna begränsades till litteratur på engelska eller svenska. Artiklarna skulle 

vara vetenskapligt granskade. Kvalitativa studier skulle analyseras. Artiklarna skulle 

handla om barn och ungdomar utifrån deras perspektiv. 

 

Datainsamling 

Litteratur söktes i Cinahl, Medline, PubMed och BADA som stämde in på vårt syfte. 

Sökord som valdes ut och användes på svenska var barn, miljö, akutmottagning, 

bemötande, upplevelse. Inga artiklar att analysera hittades med svenska sökord. Vi 

sökte då vidare och använde enbart engelska sökord så som; child, environment, ED, 

emergency department, design, treatment, reception, emergency ward, emergency room, 

pediatric, satisfaction, children experience, waiting time, waiting room, acute, well-

being, security. Sökorden prövades i olika kombinationer med varierande antal träffar. 

Barn användes i alla sökningar. Vi sökte vidare i sage journals online, samsök, psycinfo, 

google och google scholar.  Då vi inte fann tillräckligt med artiklar som kunde relateras 

till syftet utökades tidsperioden och resultatet blev fler artiklar sammanlagt 60 stycken. 
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Artikelurvalet gjordes efter bedömning av artikelns relevans i förhållande till syfte och 

problemformulering. Efter genomläsning av artiklarna abstract och i sin helhet sorteras 

de artiklarna bort som inte ansågs svara på syftet. De artiklar som valdes bort föll 

utanför inklusionskriterierna. Artiklar som blev kvar att analysera blev 6 stycken. Efter 

att vi fått tag på några intressanta artiklar utnyttjade vi referenserna och hänvisningarna 

i dessa artiklar för att få tag på användbara artiklar utifrån vårt syfte. Resultatet blev 10 

artiklar. 

 

Dataanalys 

Artiklarna som valdes ut lästes var och en för sig flera gånger för att få en helhetsbild av 

innehållet i studierna och deras resultat. Likheter och skillnader mellan studiernas 

resultat identifierades. Vid analysarbetet har båda författarna tagit ut textenheter, 

översatt och kategoriserat och en dialog har funnits hela tiden under arbetets gång. 

Likheter och skillnader i resultaten fördes samman för att kunna skapa nya teman. 

Genom färgkodning blev det lättare att överskåda och föra samman resultaten. Arbetet 

med uppsatsens olika delar har fördelats lika mellan författarna. Resultatet 

sammanställdes därefter under teman. Vi valde att ha med citat i resultatet för att belysa 

patienters egna upplevelser.  

Vårt resultat vid dataanalysen mynnade ut i tre teman. Dessa var miljöns betydelse för 

integritet och delaktighet, miljöns betydelse för ljuset, färgen och konsten och miljöns 

betydelse för samvaro och aktivitet. Översikt av analyserad litteratur var god se bilaga 

1. 

 

 

RESULTAT 

Miljöns betydelse för integritet och delaktighet 

I analysen har det framkommit att barn och ungdomar har behov av att känna kontroll 

över sin situation bland annat genom att ha möjlighet att kunna styra en del av miljön. 

Ungdomar upplevde ett stort behov av privat yta. Genom att till exempel tillföra 

personliga tillhörigheter i den närmsta miljön (eget gosedjur, iPod eller annat 

personligt) upplevdes det att man blev lyssnade på och sedda som individer. Detta kan 

bidra till att barnen känner sig mindre främmande i sjukhusmiljön och mindre flyttade 

från livet utanför. Det har framkommit att ungdomarna har behov av en privat toalett 

knuten till rummet. Det upplevdes av dem som pinsamt att gå på toaletten i korridoren. 

Ungdomar beskriver i studierna om ett dåligt självförtroende, osäkerhet och blyghet 

inför andra. De talade om privata och delade ytor och dessa behov ansågs borde 

respekteras. Ungdomarna önskade även att all behandling skulle ske inne på rummet 

och inte ute i väntrummet. Flera av barnen framhöll behovet av ett eget vårdrum. 

Barnens definition av privat yta förändrades med åldern, den största ökningen såg man 
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på barn mellan elva och tretton år. De framhöll även ett stort behov av att ha kontakt 

med ”utsidan” av sjukhuset(Carney, et al., 2003; Clift, Dampier och Timmons, 2007; 

Coyne, 2006; Blumberg och Devlin, 2006; Hutton, 2005).  

 

”The Robert Scott Room (adolescent room) was good. It helped me get more privacy.” 

(Carney, et al., 2003, sid 32). 

 

”Just so you know, you want to be left alone, like lock yourself away, and stuff.” (flicka, 

14år.  Hutton, 2005, sid 541). 

 

Miljön på sjukhuset bör vara utformad så att föräldrarna får vara och känna sig delaktiga 

för att kunna stötta barnen i väntan på vård. Barnen har behov av integritet, att ha 

föräldrarna nära och att få ha det som är bekant med sig på sjukhuset. Det beskrivs om 

barnens behov av att känna kontroll, framförallt vid hotfulla situationer. Barnen har 

behov av att känna sig delaktiga i vården och att omvårdnadsbesluten är individ och 

åldersanpassade. Att få sitt behov av sömn och vila tillfredsställt framkom också som 

viktigt för barnen (Alcock, et al., 1985, Runesson, Hallström, Elander och Hermeren, 

2002).  

 

Behovet av integritet beskrivs här som; 

 

” Some children became hesitant when unknown persons got too close, and they did not 

want to be questioned about their friends, school and interests.” ( Runesson, et al., 

2002, sid 163). 

 

Det framkom i analys arbetet att barn har behov av någon som kan agera som deras 

advokat och att ha föräldrarna nära ansågs öka trygghetskänslan och minska oron 

(Eisen, Ulrich, Shepley, Varni och Sherman, 2008; Runesson, et al., 2002). Information 

om vad som förväntas hända under sjukhusbesöket kunde hjälpa att klara av rädslan 

bättre och göra besöket mer positivt. Ungdomarna kände sig mer tillfreds om deras 

rädsla var erkänd, förstådd och diskuterad (Clift, et al., 2007; Coyne, 2006). 

 

I vår analys visades på att kontinuitet i vården var viktigt, framförallt för de yngre 

barnen. Ungdomarna ville ha information men inte för mycket åt gången vilket kunde 

ge oro. De ville helst ha just den information de sökte efter och då gärna muntligt och 

inte med broschyrer eller planscher uppsatta på väggarna. Det framkom att barn inte 

alltid uttrycker att de behöver information, utan de bara behöver informationen ändå. 

Ungdomarna ville vara nära sjuksköterskan och inte lämnas ensamma om de skulle få 

behov av vård snabbt, detta ingav en känsla av trygghet. Det beskrivs om barnets behov 

av beröm och erkännande från personal och föräldrar (Carney, et al., 2003; Blumberg 

och Devlin, 2006; Tivorsak, Britto, Klostermann, Nebrig och Slap, 2004; Hutton, 2005; 

Runesson, et al., 2002). 
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Miljöns betydelse av ljuset, färgen och konsten 

Det har framkommit som viktigt i vår analys att barnen och ungdomarna ville att 

framförallt entrén hade mycket ljus. En miljö som upplevdes ren och kändes 

välkomnande gjorde att barnen och ungdomarna kände att vården var till för dem. Gärna 

med skyltning tillägnad alla barn och ungdomar som besökte sjukhuset (Coad och Coad, 

2008; Carney, et al., 2003; Blumberg och Devlin, 2006). 

 

”Going into hospital.”Oh no here we are. I don´t think I´m going to like this. I feel very 

nervous and it looks pretty scary. I don´t like the thought of having to go in there” 

(Carney, et al., 2003, sid 33). 

 

Barnen och ungdomarna ville ha en ljussättning som de själva kunde förändra beroende 

på humör och därmed kunna tillfälligt förändra färgsättning. De beskriver det obehagligt 

starka sjukhusljuset, den dåliga ventilationen, ljud från telefoner, personalens prat och 

småbarnsskrik att detta kunde upplevas som stressande (Coyne, 2006). 

  

Väntrumsmiljön bör innehålla åldersanpassade material och möbler som bär på ett 

budskap till barnen att de är välkomna och att det är ”OK” för barn att vistas där. 

Korridorer med enkla teman med fokus på stora bilder och tavlor. Barnen och 

ungdomarna ville att det skulle bli en förbättrad markering i korridorerna för väg- 

beskrivning med hjälp av till exempel färgade pilar eller fotspår (Coad och Coad, 2008; 

Alcock, et al., 1985).  

 

Barnen beskriver sin önskan om konst med budskap tillägnat barnen, konst gjord av 

andra barn skulle upplevas som positivt. En korridor fullt med handgjorda små fjärilar, 

alla lika i sin form men med olika budskap och färger på, alla dekorerade av barn 

upplevdes som intressant och vackert. Det framkom att barnen hade behov av ljus och 

rymd genom placering och storlek av fönster. Barnen och ungdomarna ville att man 

generellt valde teman som skulle passa både pojkar och flickor. De föredrog teman som 

handlade om naturen och då framförallt vatten, så som vid och under havet och på 

stranden. Samma tema skulle vara genomgående på hela avdelningen. Konsten skulle 

inte vara för abstrakt vilket inte ansågs lugnande (Eisen, et al., 2008; Coad och Coad, 

2008). Ljusa färger som associeras med barndom ville barnen ha men däremot inga 

barnsliga bilder av t ex björnar, ballonger eller tecknade figurer. Gärna posters på 

aktuella musikgrupper, mer sådant man känner igen önskades (Blumberg och Devlin, 

2006; Tivosak, et al., 2004).  

 

I analysen har vi fått fram att färg är viktigt för barnen och ungdomarna. Barnen 

föredrog färger som var mildare än vad man först förväntat sig att inreda sjukhuset med. 

Färger som varm blå, grön pastell, blek eller mellan gul eller mellan orange var färgval 
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bland barnen. Det övervägande färgvalet var blått, färgen ansågs lugnande medan grön 

tillförde värme till den inre miljön. Materialvalet var metall, glitter och blänkande. 

Korridorerna skulle vara målade i varma färger gärna enfärgat men inte för skarp färg.  

Ungdomarna önskade neutrala färger, mer tonårslikt och mindre barnsligt (Blumberg 

och Devlin, 2006 ; Tivosak, et al., 2004). 

 

I entrén föredrogs en ensam färgskala vanligast mellan- till varm blå, pastellgrön, gul, 

gräddvit eller orange med olika nyanser som komplement. Inne på akutmottagningens 

väntrum eller avdelningar föredrog barnen havet, stranden och naturen som motiv att 

dekorera lokalerna med. De yngre barnen mellan tre och fem år ville att motiven från 

havet och stranden skulle vara lite ”barnsligare” medan sex till tio åringarna gärna ville 

se mer detaljer i motiven. De äldre barnen och ungdomarna kunde tänka sig havet som 

mer abstrakt i sin design (Eisen, et al., 2008; Coad och Coad, 2008). 

 

” I think you could make it a different and interesting. Everywhere we look there should 

be something happening and changing, like when you look underwater at the seaside. 

Everywhere we look there should be something new to look at.” (Coad och Coad, 2008, 

sid 41). 

 

“I think it should be design that hides the hospital, so fish or tree painted across a door, 

and when the door closes you see the fish or whatever it is…this will help me stay calm, 

I think.” ( Coad och Coad, 2008, sid 41). 

 

Miljöns betydelse för samvaro och aktivitet 

Många av ungdomarna kände att den inre fysiska miljön på barnsjukhuset var för 

barnslig och inte tillägnad dem på samma vis som för de yngre patienterna. De ville inte 

se den medicinska utrustningen eller väggupphängd hälso- information för dessa ingav 

ängslan och oro bland ungdomarna. Ungdomarna önskade en åldersuppdelning för att 

kunna ha sin egen vrå, detta framkom främst bland de yngre ungdomarna (Tivosak, et 

al., 2004; Carney, et al., 2003; Blumberg och Devlin, 2006; Hutton, 2005).  

 

Vid barnsjukhuset där omgivningen var barnanpassad kunde barnen leka, rita och spela 

spel medan de väntade. Medan barnen i kontrollgruppen på akutmottagningen för vuxna 

rörde sig barnen mindre och var i mer behov av tröst från sina anhöriga. På barnakuten 

vågande barnen lämna föräldrarna för att gå och leka och föräldrarna verkade mer 

tillfreds med besöket (Alckock, et al., 1985). Under icke hotfulla situationer vill barnen 

ha stimulans och har behov av aktiviteter, medan vid hotfulla situationer ökar behovet 

av kontroll som att ha sina föräldrar nära och behovet av det som är känt och familjärt 

(Runesson, et al., 2002). 
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Att ha en känsla av ”home from home feel” (Coad och Coad, 2008, sid 44) framkommer 

i fler studier. Ungdomarnas beskrivning av behovet av en hemmalik miljö är tydlig. De 

beskriver även vikten av att ha vänner med sig. Vänner höjer självförtroendet och 

många ungdomar hittar gärna fel på sina föräldrar och skäms över dem (Blumberg och 

Devlin, 2006; Coad och Coad, 2008).  

 

Barn och ungdomarna belyser behovet av en miljö inte så främmande från det liv man 

lever utanför sjukhuset. Ungdomarna önskade sig bekväma möbler, klocka för att ha 

kontroll över tiden och högt i tak för att inge en känsla av rymd. Ungdomarna ville ha 

filmer som inte var ämnade endast för små barn. De beskrev behovet att ha tillgång till 

mat och dryck. Ett spelrum för aktivering belystes. Att ha möjlighet att se på TV 

önskade ungdomarna, ljudet av TV och underhållning ansågs ha en lugnande effekt. 

Musik ansågs även ha den effekten.  Ungdomarna framhöll behovet av musik, gärna 

egenvald och som kunde lyssnas på i till exempel en iPod. Det beskrivs om 

ungdomarnas behov av åldersanpassade lokaler, ytor och aktiviteter. Tillgång till telefon 

för att kunna ha kontakt med världen utanför ville man också ha. Man kom fram till att 

ungdomarna upplevde den medicinska utrustningen som obehaglig och skrämmande 

och ville att den skulle vara dold i undersökningsrummen. Man beskriver behovet av 

faciliteter anpassade för funktionsnedsatta barn och ungdomar så de kan ta sig runt i 

sjukhusområdet och ha tillgång till utomhusaktiviteter. Barnen och ungdomarna beskrev 

sitt behov av ytor för aktivitet utan medicinsk utrustning (Tivorsak, et al., 2004; Hutton, 

2005; Blumberg och Devlin, 2006). 

 

”I quite liked playing board games and jigsaw puzzles and the Nintendo.” Some kids 

were friendly. The playroom is a really good idea.” (Carney, et al., 2003, sid 32) 

 

I analysen framkom att ytor ute i naturliga miljöer, så som lekplatser beskriver barnen 

som viktiga. Detta för att kunna ta tankarna bort från känslan av att vara på sjukhus.  

Den långa väntan på mottagningen och att det fanns för lite att göra medan man väntade 

upplevdes som tråkigt. Ungdomarna föreslog att utöka stimulansutbudet i väntrummet 

med data spel, tv och tonårs tidningar (Tivorsak, et al., 2004; Hutton, 2005; Blumberg 

och Devlin, 2006). 

 

” I`ve been there all day; it doesn’t make sense- don`t have anything to do but just 

sitting there looking bored.” ( kille 15 år. Tivosak et al., 2004, sid 59). 

 

 I Alckock, et al., (1985) studie menade man på att akutmottagningar bör ge barnen en 

möjlighet till ändamålsenlig stimuli för att barnen skall kunna klara av sin situation 

bättre och därmed kunna ge föräldrarna en känsla av kontroll. Ungdomarna menade på i 

Hutton (2005) och Blumberg och Devlin (2006) studier att det är viktigt med stimulans 

för att inte ha tråkigt detta som ett sätt att ta bort fokus från sjukdomen. 
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”There was not a lot for teenagers, nothing separate and there was nothing to play with 

because the toys in the playroom were just baby toys and children`s stuff. You could 

really notice it. (P3, female. 13 years)” (Clift et al., 2007, sid 204). 

 

Sjukhusmiljön måste vara mer barnanpassad för att minska på barnens rädsla och oro 

för det som komma skall. Ju mindre skrämmande miljön verkade ju fler behov av 

aktivitet och nya erfarenheter uppstod hos barnen (Coyne, et al., 2006; Runesson, et al., 

2002). 

Ungdomarna menade på att ha åldersanpassade aktiviteter användes som en coping 

strategi vid mötet med sjukvården. Behovet av en positiv erfarenhet av sjukhusvistelsen 

framkom. Med ett positivt engagemang för sig själv och för sjukvården ledde det till att 

ungdomarna upplevde en förbättrad känsla av hälsa. Att ha tråkigt var jobbigt och ökade 

känslan av ängslan (Hutton, 2003; Blumberg och Devlin, 2006; Coad och Coad, 2008; 

Clift, et al., 2007). 

 

“It was boring. The ward wasn´t the best, there weren´t enough things for you, like 

when you get bored, yeah? And there isn´t someone with you, you get bored, and then 

you think of things that are going to happen to you. (P2, male 14 years)” (Clift, et al., 

2007, sid 204 ). 

 

Om miljön var barnanpassad i väntrummet med möjlighet för barn och syskon att leka 

medan de väntade upplevdes barnen lugnare. Barnen sökte inte lika ofta fysisk kontakt 

med föräldrarna, vilket gjorde att föräldrarna blev lugnare och inte lika lätt irriterade på 

sina barn (Alcock, et al., 1985). 

 

 

 

DISKUSSION 

Metod diskussion   

Artiklarna som använts kommer från USA, Storbritannien, Australien och Sverige. 

Endast en svensk artikel som motsvarade vårt syfte hittades. Vi anser att eftersom de 

andra länderna tillhör västvärlden är skillnaderna inte så stora när det gäller vårdmiljöer. 

Dock efterlyser vi fler svenska studier om det vårdande rummet utifrån barnens och 

ungdomarnas perspektiv. Samtliga artiklar som använts i studien är på engelska. De 

flesta av artiklarna var relativt nya med några undantag. I Alcocks, et al., (1985) artikel 

om beteende på akutmottagning anser vi fortfarande aktuell och relevant till vårt syfte 

(trots att den gjordes i mitten av 80-talet) därför använde vi oss av den. Möjligt kan man 

ta i beaktning att barn idag mognar tidigare och har andra behov. 

Ett stort antal artiklar i ämnet som vi hittade var publicerade för mer än 10 år sedan 

vilket gav relativt få aktuella artiklar att analysera. Vi anser att vårt resultat är av värde 
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då det ger en bild av vad barn och ungdomar önskar angående sin fysiska sjukhusmiljö. 

Det ger även insikt om behovet av fortsatta studier om barn och ungdomars behov 

angående den inre fysiska miljöns betydelse för dem. 

Att använda sig av en egen intervjustudie med barn och familjer hade gett oss en direkt 

uppfattning om hur de vill att sjukhus miljön skall vara utformad. Men med hänsyn till 

den korta tid och till de etiska aspekter det handlar om när det gäller att intervjua barn 

var en intervju studie uteslutet. 

 

Resultat diskussion 

Syftet med denna studie var att hitta faktorer i vårdmiljön som har betydelse för barn 

och ungdomars upplevelse av välbefinnande vid akuta besök på sjukhus. Studien 

resulterade i tre kategorier; miljöns betydelse för integritet och delaktighet, miljöns 

betydelse av ljuset, färgen och konsten och miljöns betydelsen för samvaro och 

aktivitet.  

Det som framkommit från vår analys som kan främja barn och ungdomars upplevelse av 

välbefinnande vid sjukhusvård och då framförallt akutsjukvård är behovet av 

barnanpassade ytor och inredning, detta stämmer överens med Dilani (2006) forskning 

om sjukhusplanering. 

Barnen och ungdomarna önskade en plats och yta bara för dem, speciellt framhåller 

tonåringen dessa behov. I litteraturen har det framkommit tonåringens behov av att slå 

vakt om den personliga integriteten är viktigt (Hallström och Lindberg, 2009; Johansson 

och Kuller, 2005). 

 

Det var viktigt för barnen i analysen att få möjlighet till distrahering med aktiviteter för 

att kunna uppehålla en positiv känsla i sig själv. Framförallt ungdomarna önskade att 

det skulle vara åldersrelaterade aktiviteter. Trots att ungdomarna inte ville jämföras med 

småbarn framkom det att ungdomarna hellre väljer en barnavdelning och inte en vuxen 

avdelning vid besök på sjukhuset. Att miljön skall vara så hemmalik som möjligt har 

kommit fram i alla studierna detta för att sjukhusmiljön skall upplevas mindre 

främmande och skrämmande. Tonåringarna framhöll behovet av en sjukhusmiljö inte 

för barnslig med till exempel nallar och ballonger som motiv. Den medicinska 

utrustningen skall vara dold i möjligaste mån. Färger ansågs som viktiga, ljusa färger 

som skiftar i miljön. Konst med motiv främst från naturen då gärna havet ansåg barnen 

som viktigt och avstressande. Gärna ljusa miljöer med mycket färg, engagerad personal 

som lyssnar på barnen och ungdomarna så de känner sig respekterade som individer, 

detta stämmer överens med tidigare forskning om barnens och ungdomarnas behov 

(Dilani, 2006; Johansson och Kuller, 2005; Petersson, 2004; Ulrich, 2001; Wikström, 

2003).  
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Resultatet av vår analys visar på fördelar av att behandla barnen som individer och 

lyssna till vad barnen vill och känner. Det har framkommit i studien att den inre miljön 

är viktig för barnen, ungdomarna och deras anhöriga när de söker vård på 

akutmottagningar. Enligt barnkonventionen talar man idag om barnperspektivet och 

barns rätt till inflytande, det kan innebära att den vuxne ser barnet som expert på sin 

egen situation (Barnkonventionen, 2006). Det är viktigt att någon tar ansvaret för 

inredningen av den inre miljön vid utformning av offentliga lokaler (Johansson och 

Kuller, 2005). Att man som sjukhus har en klar strategi om hur lokaler skall vara 

utformade för patienters välmående (Caspari, et al., 2006). Klara och koncisa regler om 

vad som skall göras och hur det skall göras bör finnas. Resultatet av studier om barn och 

deras tankar, upplevelser och erfarenheter bör vara grunden i planering av hur offentliga 

lokalers inre miljö skall utformas och om hur bemötandet av barn ska vara (Petersson, 

2004). Vi anser att barnen är en tillgång och ser det som glädjande att bjuda in dem till 

samarbete och dialog efter barnets individuella förmåga och utveckling. 

 

I en nyligen avlagd doktorsavhandling (Bishop, 2008) som utgått från barnens åsikter 

belyses det bland annat att konsten bör vara åldersanpassad. Konsten kan med fördel 

utformas av andra barn med välkomnande och stödjande meddelande.  

 

Det har framkommit i vårt resultat vilket vi sedan har sett likheter med Bishops (2008) 

avhandling att barnen önskade att konsten skulle belysa att sjukvården vill barnen väl, 

detta genom att barnanpassa och ha en vacker miljö och omgivning för barnen.  

En ljus miljö upplevs av barnen som viktigt med tanke på fönstrens placering och 

storlek, med naturen som utsikt eller i form av växter inomhus. Allting som innebär ljus 

så som attityder från framförallt sjuksköterskor på sjukhuset till färgen på möbler och 

inredning upplevdes av barnen och ungdomarna som viktigt för känslan att den inre 

fysiska miljön var till för dem. Om inredningen upplevdes som barnanpassad gav det en 

känsla av glädje från barnen att den var till för dem.  

 

Färg är viktigt för barnen, helst klara färger som ska variera i miljön. Variationen i 

färgvalet upplevdes som att miljön blev intressant, alltid vara något nytt att titta på. I vår 

studie har detta framkommit i flera artiklar. 

 

I vår analys har det visat på behovet av en miljö inte så främmande från det liv man 

lever utanför sjukhuset. Det har visat sig att funktionsnedsatta barn och ungdomar har 

behov av olika faciliteter anpassade för att de ska kunna ta sig runt i sjukhusområdet 

och ha tillgång till utomhusaktiviteter. Barn och ungdomar har behov av ytor för 

aktivitet utan medicinsk utrustning, som distrahering och aktivering. Ytor behövs så 

som lekplatser ute i naturliga miljöer för att kunna ta tankarna bort från känslan av att 

vara på sjukhus visade det sig i resultatet av analysen. Barnen framhåller behovet av 

information för att kunna hjälpa dem förbereda sig och klara av vistelsen på sjukhuset 

bättre. Detta stämmer väl överens med Bishop (2008). 
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Man kan med hjälp av estetiska uttrycksformer öka vårdmiljöns hälsofrämjande 

effekter. Ulrich (2001) framhåller i sin teori om stödjande design att de människor som 

känner att de har kontroll över sin situation klarar stress bättre.  I vår studie visade vi på 

att barn och ungdomar sökte kontroll över miljön för att klara av sjukhusvistelsen bättre, 

till exempel genom att föra in personliga saker in i miljön. 

 

Sjukdom, brist på information och smärtfulla procedurer kan skapa en känsla av att inte 

ha kontroll. Känslan av kontrollförlust undermineras enligt Ulrich (2001) av att vistas i 

en högljudd miljö, brist på avskildhet, dålig eller ful belysning och dålig skyltning om 

hur och vart man skall gå i sjukhuset för att hitta rätt. I vår analys framkom det att 

barnen och ungdomarna har behov av ljusa lokaler och skyltning som är barnanpassad.   

Socialt stöd bör främjas. De som har större socialt stöd och skyddsnät klarar stress 

bättre än de utan eller med väldigt lite stöd. Miljön på sjukhus bör bereda plats för 

familj, anhöriga och vänner (Dilani, 2006). Detta kan ske genom att göra väntrummen 

bekväma, mat att tillgå, telefoner, toaletter, attraktiva trädgårdar, bekväma 

övernattningsmöjligheter och områden att socialisera sig i både inomhus eller utomhus. 

Detta belystes även i Glower, et al., (2001) studie om framgångarna med att framförallt 

göra väntrummen mer attraktiva och stimulerande.  

 

Att titta ut genom ett fönster med utsikt över en skog eller liknande kan åstadkomma en 

snabbare tillfrisknande och ge ett mindre behov av smärtlindring (Ulrich, 2001).  

 

Resultatet i vår analys visar på barnen och ungdomarnas behov av att ha naturen nära i 

form av en vacker utsikt, gröna växter inomhus eller naturen i form av konst. Realistisk 

konst som visar skog eller lugnt hav uppskattas av de flesta barn och ungdomar. 

Människor reagerar positivt på skratt, komedier, människor som bryr sig, djur och natur 

så som träd blommor och vatten.  Man har genom studier kunnat se att bara genom att 

titta på naturscenerier under en kort stund sänks blodtrycket och pulsen går ner (Ulrich, 

2001). Vi har kunnat visa på i vår studie att barnen uppskattar åldersanpassade, 

stimulerande aktiviteter och att naturen är viktig. 

 



 19 

Bemötandet av barnet bör präglas av empati, värme och respekt från vårdgivaren. 

Empati anses vara den viktigaste egenskapen i många hjälpande och stödjande 

relationer. För att man skall kunna förstå en annan människa krävs det att man försöker 

se saker och ting ur deras perspektiv, om vi inte kan eller vill göra det begränsas 

möjligheterna att hjälpa och påverka (Holm, 2002). Resultatet har kunnat visa på vikten 

av att ha en bra relation mellan barn och sjuksköterska, barnet och dess förälder, och att 

det handlat om tillit och trygghet för vården i stort för att barnen och ungdomarna skall 

kunna behålla en positiv känsla för vården. Detta kan uppnås genom ett varmt och 

personligt bemötande, att sjuksköterskor skall visa uppmuntran och ett intresse för det 

individuella barnet och föräldrarna.  

 

Barn är känsliga för förändringar i omgivningen, framförallt är de sjuka och skadade 

barnen mer känsliga för de yttre faktorerna som mötet med sjukvården innebär 

(Runesson, et al., 2002). Det är därför av största vikt att barnets första möte med 

sjukvården blir så mjukt och barnanpassat som möjligt. Barnen och deras föräldrar 

måste känna sig trygga och vänligt bemötta av vårdaren för att ett förtroende för 

sjukvården skall kunna skapas (Hallström och Lindberg, 2009). Människa och miljö kan 

ses som en helhet, detta var något som även Florence Nightingale ansåg. Hon påpekade 

att det fanns ett intimt samspel mellan människa och miljö, alla yttre förhållanden och 

impulser inverkar på människans liv och utveckling. Man har kommit att på senare tid 

framhålla forskning med barnens perspektiv i fokus och miljöns betydelse för barn 

bland annat sjukhusmiljöer. Fortfarande finns det mycket kvar att forska om och kring i 

ämnet barn och deras upplevelse av miljön. 

 

Implikationer för vårdandet 

Utifrån resultatet av vår analys vill vi ge följande förslag till hur resultatet kan tillämpas 

i praktiken. 

Konsten skall vara tillägnad barnen. Gärna motiv gjort av och för barn för att kunna 

inge en känsla av tillhörighet och trygghet och en känsla av att man som barn är viktig 

som individ och grupp. Motiv som passar både flickor och pojkar. Gärna rum till 

tonåringar. 

Ta in naturen i konsten. Ta med växter in i miljön. Gärna havet och stranden som motiv.  

Inte för barnsliga motiv. 

Ljusa och positiva miljöer både när det gäller färg, belysning och personalens 

bemötande. 

Hemmalik miljö. Dold medicinsk utrustning.  

Hänvisningar som görs barnanpassade, som fotsteg på marken. 

Ändamålsenlig stimulans. En miljö som barnen och ungdomarna själva kan förändra, 

till exempel genom ljussättning, personlig prägel. 
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Bilaga 1 

 

Översikt av analyserad litteratur 

 

 
 Perspektiv 

(vårdvetenskap

liga eller andra 

teoretiska 

perspektiv) 

 

Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

 

Titel:  
Environment and 

waiting behaviors in 

emergency waiting 

areas. 

 

Författare: Alcock, 

D. Goodman, J. 

Feldman, W. 

McGrath, P J. Park, 

M. Capelli, M. 

 

Tidskrift: 

 

Årtal:  
Ottawa, Canada. 

Spring 1985, vol. 13 

nr 4. 

 

 

Kvalitativ 

studie. 

Vårdvetenskapli

gt perspektiv. 

Ökat antal 

patienter leder till 

att väntetiderna 

ökar markant.  

Observationsstudie 

625 barn och deras 

familjer 

observerades i 

väntrummet på ett 

barnsjukhus och i 

väntrummet på ett 

vanligt sjukhus. 

Signifikant skillnad kunde 

observeras på de olika 

sjukhusen i förhållande till 

ljudnivå och beteende på 

barn och familj. 

 

 

Titel:  
Children´s views of 

hospitalization: an 

exploratory study of 

data collection. 

 

Författare:  
Carney, T. Murphy, 

S. McClure, J. 

Bishop, E. Kerr, C. 

Parker, J. Scott, F. 

Shields, C. Wilson, 

L.  

 

Tidskrift:  
Journal of child 

health care 2003, 

Vol. 7(1) 27-40. 

 

 

Kvalitativ 

studie. 

Vårdvetenskapli

gt perspektiv. 

Ta reda på hur 

barn och 

ungdomar 

upplever 

sjukhusvård. Och 

på vilket sätt man 

skall bäst få reda 

på detta. 

Strukturerade och 

ostrukturerade 

frågor. 213 barn i 

skolåldern. 54 % 

pojkar och 46 % 

flickor. 

Den fysiska miljön var 

viktigare ju äldre barnet 

blev och framförallt för 

pojkar. Barnen önskade en 

miljö som skulle vara mer 

hemmalik. De mindre 

barnen behövde sina 

föräldrar. Att få 

information anpassat till 

barnets nivå gjorde barnet 

mindre orolig. 
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Årtal: 2003 

 

 

Titel: Design issues 

in hospitals: the 

adolescent client. 

 

Författare: 
Blumberg, R. Devlin, 

A. Design issues in 

hospitals: the 

adolescent client.  

 

Tidskrift:  
Environment and 

behavior 2006; 38; 

293. Sage 

publications. 

 

Årtal: 2006 

 

Kvalitativ 

studie. 

Vårdvetenskapli

gt perspektiv. 

Många ungdomar 

söker vård och 

lite finns det känt 

om miljöns 

påverkan på 

ungdomen. 

Frågeformulär till 

54 killar och 46 

tjejer i åldern 12-

14 år. Barnen fick 

bilder att jämföra 

olika miljöer. 

Tonåringen vill ha en miljö 

som är mer anpassad till 

dem. Mindre barnslig. 

 

 

 

Titel:  
Children and young 

people`s preference 

of thematic design 

and color of their 

hospital environment.  

 

Författare:  Coad, J. 

Coad, N. Children 

and young people`s 

preference of 

thematic design and 

color of their hospital 

environment. J Child 

Health Care 2008; 

12; 33. 

 

Tidskrift: J Child 

Health Care 2008; 

12; 33. 

 

Årtal: 2008. 

 

Kvalitativ 

studie.    

Vårdvetenskapli

gt perspektiv. 

Att undersöka 

barns och 

ungdomars 

önskan om 

design och färg i 

sjukhusmiljö. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Och 

frågeformulär. 40 

deltagare delades 

in i 3 grupper. 3-5 

år, 6-10 år, 11-18 

år. 

Ungdomarna ville att 

entrén skulle vara 

välkomnande och ljus. 

Skyltningen skulle vara 

tillägnat barn. Barnen och 

ungdomarna önskade 

teman så som havet. Det 

som skiljde mellan 

åldrarna var hur det skulle 

målas på väggarna. De 

yngsta barnen föredrog 

mer tecknade bilder. I 

gruppen 6-10 år önskade 

barnen en mer idyllisk bild 

med fisk, människor, 

strand mm. Ungdomarna 

föredrog mer abstrakt bild 

av vågor och mönster. Ljus 

som kunde ändras. Blå 

grön färg nyans. Även gul-

orange, silver och glitter. 

Titel:  
 Are pediatric 

settings adolescent 

friendly? An 

exploration of 

attitudes and 

preferences. 

 

Författare: Tivorsak, 

TL. Britto, MT. 

Klostermann, BK. 

Nebrig, DM. Slap, 

Kvalitativ 

studie. 

Vårdvetenskapli

gt perspektiv. 

 

 

Att beskriva ur 

ungdomens 

perspektiv i 

förhållandet till 

miljön på 

sjukhus. Och hur 

de upplever 

väntan och vad 

som skulle 

kännas bättre för 

dem. 

54 ungdomar 

ingick i studien 

och delades upp i 

12 diskussions 

grupper. Barn 11-

19 år. Hälften 

friska och hälften 

kroniskt sjuka barn 

ingick I studien. 

2 teman, att göra 

inredningen mer 

ungdomsvänlig. Förbättra 

väntetiderna och förbättra 

erfarenheterna under den 

väntan. Dåligt med 

intressant litteratur för dem 

och åldersrelaterad 

underhållning. Mest ämnat 

småbarn. 
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GB.  

 

Tidskrift:  Division 

of Adolescent 

Medicine, Children`s 

hospital Medical 

center, Cincinnati, 

Ohio. Clinical 

Pediatrics, 2004 Jan-

Feb; 43(1):55-61 (28 

ref). 

 

Årtal: 2004. 

 

Titel:  Children´s 

experiences of 

hospitalization.  

 

Författare: Coyne, I.  

 

Tidskrift: Journal of 

child health care. 

2006 .Vol. 10(4) 326-

336. 

 

Årtal: 2006. 

 

Kvalitativ 

studie. 

Vårdvetenskapli

gt perspektiv. 

Man ville ta reda 

på vad i miljön 

som påverkar 

barnet vid 

sjukhusvistelse. 

Djupintervjuer på 

11 barn I åldern 7-

14 år från 4 

barnavdelningar i 

England. 

Adekvat information 

anpassad efter deras 

behov. Ville vara med i 

beslut. 

Titel:  
Children´s needs 

during 

hospitalization: An 

observational study 

of hospitalized boys.  

 

Författare: Runeson, 

I. Hallström, I. 

Elander, G. 

Hermeren, G.  

 

Tidskrift: 
International journal 

of nursing practice, 

2002; 8:158.166. 

 

Årtal: 2002. 

 

Kvalitativ 

studie. 

Vårdvetenskapli

gt perspektiv. 

Att genom 

observationer 

lära om barns 

behov under 

sjukhusvistelse. 

Observationsstudie 

på totalt 120 h. 21 

pojkar 5 mån till 

16 år på sjukhus. 

Analyseras genom 

innehållsanalys. 6 

kategorier av 

behov under icke 

eller under hotfulla 

situationer. 

Beskriver barnens behov. 

Delades upp I hotfulla och 

icke hotfulla situationer. 

Barn har olika behov när 

omständigheterna 

förändras. Olika behov 

som måste uppfyllas. 

Titel: 

The stress-reducing 

effects of art in 

pediatric health care: 

art preferences of 

healthy children and 

hospitalized children. 

 

Författare: 

Eisen SL, Ulrich RS, 

Shepley MM, Varni 

JW, Sherman S. 

Kvalitativ 

studie. Arkitekt. 

Vilken typ av 

konst som barn 

föredrar. Och om 

och vilken konst 

som kan minska 

stressen för på 

barn på sjukhus. 

Tre fas studie- 

multi metod. Barn 

5-17 år. Man valde 

att använda sig av 

både friska 

skolbarn och sjuka 

barn för att kunna 

jämföra resultat. 

129 barn. 4 

åldersgrupper 5-17 

år på 4 skolor i 

Texas USA 

Barnen föredrog bilder av 

natur I olika former.  Inte 

abstrakta bilder. Konsten 

ansågs som viktig för 

stress reducering men 

viktigast med socialt stöd 

från föräldrar och någon 

som kan agera som 

barnens advokat t ex 

sjuksköterskan för att 

reducera stress. 
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Tidskrift: 

Interior  Design, 

Collage of Consumer 

Affairs Auburne AL, 

USA. 

Årtal:  

2008. 

 

intervjuades. 

Titel: 

Adolescents` 

experiences of 

emergency admission 

to Children’s wards. 

Författare: 

Clift, L. Dampier, S. 

Timmons, S. 

Tidskrift: 

Journal of Child 

Health Care. 

Årtal: 

2007 

 

Kvalitativ 

studie. 

Vårdvetenskapli

gt perspektiv. 

Beskrivning av 

ungdomars 

erfarenheter av 

att vårdas på 

akutvårdsavdelni

ngar.  

Semi strukturerade 

intervjuer på 6 

barn i åldern 11-15 

år. Inlagda minst 

24 h.  

Behov av en positiv 

upplevelse. Viktigt med 

relationen vårdpersonal 

och patient. Förbättring 

åldersmässiga avdelningar. 

Lokalerna och sakerna 

upplevdes barnsliga. Ingen 

avskild plats för 

ungdomarna. 6 teman, oro, 

delaktighet i vården, sömn, 

stöd från och interaktion 

med jämnåriga o personal. 

 
 

 
 Perspektiv 

(vårdvetenskapliga 

iga eller andra 

teoresiska 

perspektiv 

 

Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

 

Titel:  
Consumer 

perspectives in 

adolescent ward 

design. 

Författare: 

Hutton, A.  
Tidskrift: 
Journal of 

Clinical Nursing. 

Årtal:  
2005 

 
 

 

Kvalitativ studie. 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv. 

Att få en 

förståelse för hur 

ungdomar vill ha 

designen på 

avdelningen skall 

vara utformad 

Australien. 7 

kroniskt sjuka 

ungdomar 4 

flickor och 2 

pojkar, frågades ut 

om design på 

avdelning. Och 

vad de ville ha. 

13-18 år. Först 

fick de rita upp 

hur de ville ha 

avdelningen. 

Därefter 

intervjuer. 

Databearbetning, 

tolkande metod. 

Viktiga teman som kom 

fram var integritet, 

självständighet, och 

avskildhet. 

 


