
EXAMENSARBETE  -  MAGISTERNIVÅ 

 

 I VÅRDVETENSKAP  

VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2010:55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Närståendes upplevelser av intensivvårdsrummet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Gustavsson 

Jenny Gustafsson 
 

 

 

 
 

 
 
 



 

Uppsatsens titel: 
 

Närståendes upplevelser av intensivvårdsrummet 

 

Författare: Eva Gustavsson och Jenny Gustafsson 

 

Ämne: Vårdvetenskap 

 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 

 

Kurs: Specialistsjuksköterskeutbildning - intensivvård 

 

Handledare:  Sepideh Olausson  

 

Examinator:  Margareta Mollberg 

 

  

Sammanfattning    

Den här studien handlar om närståendes upplevelser av intensivvårdsrummet och dess 

miljö. Dagens intensivvård bedrivs i en speciell miljö där patienter monitoreras och 

vårdas med hjälp av högteknologisk apparatur. Tidigare forskning har visat att den 

fysiska och psykiska miljön kan påverka patienters och närståendes välbefinnande. Det 

har likaså visat sig att närstående som vistas på intensivvårdsavdelning upplever en 

förändrad livsvärld där oro för den som vårdas blandas med känslor av skuld, förnekelse 

och chock. Närstående är emellertid en resurs för patienten då närståendes närvaro har 

visat sig stärka patienten. Om närstående upplever intensivvårdsrummet som en 

obehaglig miljö så kan det antas att de upplever svårigheter att komma nära patienten. 

Konsekvenser av detta kan resultera i att intensivvårdspatienten inte får det stöd som 

behövs. Syftet med studien är att belysa närståendes upplevelser av 

intensivvårdsrummet med avseende på utformning, interiör och känsla. Kvalitativa 

forskningsintervjuer med underlag av fotografier, har legat till grund för 

datainsamlingen och närstående har besvarat frågor om hur de upplever 

intensivvårdsrummet. Intervjuerna har sedan analyserats med utgångspunkt i den 

kvalitativa innehållsanalysen och kategorier och underkategorier har skapats. Resultatet 

tyder på att närstående upplevde intensivvårdsrummet som trångt där teknisk apparatur 

upptog utrymmet kring patienten. Däremot till skillnad från tidigare studier upplevde 

inte närstående apparaturen som särskilt skrämmande, utan snarare som intressant och 

livsnödvändig. Närstående hade bland annat önskemål om att det kunde funnits 

någonting att titta på i taket och det framkom likaså synpunkter om bland annat 

färgsättning, ljus samt interiör. En annan viktig faktor som framkom var personalens 

betydelse. Författarna anser att intensivvårdsrummets färger bör vara så neutrala som 

möjligt. Det bör finnas möjlighet att variera mellan olika ljuskällor och ljusstyrkor. 

Närstående ska ha stolar att tillgå nära patientplatsen och det bör finnas gott om 

avställningsytor. Om möjlighet finns anser författarna att enkelbäddsrum är att föredra, 

då både närstående och patient kan känna lugn och ro utan att bli störda av 

omgivningen. 

 

Nyckelord: intensivvård, intensivvårdsrummet, närstående, upplevelser, miljö 
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INLEDNING 

Anledningen till att vi har valt att skriva om just rummets betydelse för närstående är att 

ämnet anses vara intressant och givande då vi själva som blivande 

intensivvårdssjuksköterskor kommer att möta närstående i en speciell situation och 

miljö. Det verkar rimligt att anta att miljön som intensivvårdspersonal arbetar i även 

påverkar närstående. Vi vill belysa hur miljön kan anpassas för att ge närstående en så 

god upplevelse av intensivvårdsrummet som möjligt. Vi tycker att det är betydelsefullt 

att ta lärdom av närståendes synpunkter om intensivvårdsmiljön. Den kunskapen som 

erhålls kan ligga till grund för skapandet av nya intensivvårdsrum som främjar 

välbefinnande hos både patient och närstående. Intervjuerna som ligger till grund för 

denna uppsats utgör delar av data insamlade inom ramen för ett 

doktorsavhandlingsprojekt vid Högskolan i Borås och projektet avser att belysa 

relationen mellan patientrummets fysiska utformning, vårdande samt välbefinnande 

inom intensivvårdskontext. Ansvarig för projektet är doktoranden Sepideh Olausson. 
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BAKGRUND 

Intensivvård definieras som en vårdform där avancerad övervakning, diagnostik och 

behandling utövas vid svikt i kroppens vitala funktioner. Intensivvård anses vara en 

vårdnivå och inte en vårdplats (Svenska intensivvårdsregistret, 2009). Intensivvårdens 

utveckling inleddes i USA på 1940-talet. Idén bakom utveckling av denna vårdform var 

behovet att föra samman vård- och behandlingskrävande patienter på specialenheter för 

att minska vårdkostnaderna. Samtidigt fanns det behov av att övervaka nyopererade 

patienter för att förebygga komplikationer efter anestesi och operation. Intensivvård i 

Sverige startade i början av 1950-talet. Denna vårdform har kommit att genomgå stora 

förändringar i takt med den medicinska utvecklingen. Det har resulterat i att svårt sjuka 

patienter kan erbjudas avancerad vård (Larsson & Rubertsson, 2005). 

 

Intensivvårdsrummet och dess miljö 

På intensivvårdsavdelningar (IVA) pågår kontinuerlig övervakning och behandling av 

sjuka patienter. Intensivvårdsrummet består till stor del av medicinskteknisk apparatur 

med avseende att ge patienten den vård som krävs samt att ge vårdpersonal möjlighet att 

monitorera och vårda den sjuke. Det första intrycket av intensivvårdsrummet kan 

domineras av den tekniska apparaturen (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). På IVA 

vårdas patienter med olika diagnoser och allvarlighetsgrader och de läggs in beroende 

av sjukdomens allvarlighetsgrad och inte av diagnosen (Burr, 2001). De patienter som 

befinner sig på IVA vårdas inte enbart på grund av livshotande sjukdomstillstånd utan 

de kan vårdas av någon annan orsak som föranleder intensivvårdsbehandling eller 

kontinuerlig övervakning. Vissa intensivvårdspatienter hålls intuberade och nedsövda 

då behandlingen kräver detta. Forskning har visat att patienterna efter 

intensivvårdsvistelsen ofta minns att de har haft svårt att kommunicera med närstående
1
 

och vårdpersonal delvis på grund av att de har varit intuberade. Deras förmåga till 

kommunikation har varit begränsad. Det har också visat sig att de haft ont, att de har 

varit törstiga samt att de har besvärats av tub och sladdar. På grund av 

kommunikationssvårigheter har inte patienterna haft möjlighet att uttrycka sina känslor 

                                                 
1
 Med närstående avses de människor som är känslomässigt och socialt nära patienten, även de som inte 

är släkt. Det kan vara sambo, partner, levnadskamrat, betydelsefulla vänner och familj (Burr, 2001). 
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och därmed har inte sjuksköterskan förstått deras behov av vårdåtgärd (Samuelsson, 

Lundberg & Fridlund, 2007).  

 

Fridh, Forsberg och Bergbom (2009) menar att intensivvårdsrummet domineras av 

högteknologisk utrustning. Patienterna befinner sig under ständig övervakning av 

personal samt av teknisk apparatur vilket kan leda till svårigheter för närstående att 

befinna sig i avskildhet med patienten som vårdas. Eriksson, Lindahl och Bergbom 

(2010) menar att dagens utformning av intensivvårdsrummet inte underlättar samspelet 

mellan patienten och deras närstående. Likaså ter sig utrymmet för patientens personliga 

saker begränsat. Rummet verkar i första hand utformat för personalen och kännetecknas 

av ett medicinskt och tekniskt perspektiv. Det finns plats för sjukvårdspersonal men inte 

för besökare. 

 

Forskning har visat att intensivvårdsmiljön kan verka stressande för dem som befinner 

sig i den. Störande larmljud från den medicinsktekniska apparaturen anses vara en källa 

till stress och oro både för patient och närstående (Alameddine, Dainty, Deber & 

Sibbald, 2009). Stichler (2001) och Williams (2001) framhåller vikten av att skapa 

helande miljöer. Med helande miljöer avses miljöer som kan främja välbefinnande och 

hälsa hos individer samt påskynda tillfrisknande. Detta koncept var redan 

uppmärksammat för 2000 år sedan men det är inte förrän på senare år som konceptet 

applicerats inom vården och på vissa IVA.  

 

Florence Nightingale framhöll synpunkter om sjukhusavdelningar och menade att 

många patienter skulle tillfriskna snabbare om de vårdades i en miljö med naturligt ljus, 

ventilation och renhet. Genom att vädra på rummen kunde sjukhusluften hållas frisk och 

genom fönster kunde ljuset släppas in. Nightingale belyste hur väsentligt det var för 

patientens tillfrisknande att ha möjlighet att se ut i naturen. Det ansågs därför viktigt att 

tänka på hur patientsängarna placerades i rummet (Nightingale, 1954).  

 

Det har på senare år skett framsteg i att förstå hur miljön kan påverka hälsa och 

tillfrisknande. Sjukhus måste ha en terapeutisk och botande miljö för att möta patienters 

och närståendes behov av emotionell och fysisk omvårdnad. Forskning har visat att 
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patienter har en positivare upplevelse i en miljö med naturligt ljus, naturelement, 

harmoniska färger, meningsfulla och varierande stimuli, fridfulla ljud och fina vyer. Då 

en människa befinner sig i en helande miljö kan känslor av balans och harmoni råda. 

Människan är avslappnad och stimulerad och känner sig hemma. En helande miljö 

tillåter avskildhet och lugn (Stichler, 2001). Ett exempel på en klinik, där det strävats 

efter att skapa en helande miljö, är Vidarkliniken i Järna. Där har arkitekturen använts 

som en terapiform och syftet är att den ska stötta och uppmuntra patienten. 

Patientrummen är målade i varma färger, innehåller naturmaterial och enstaka detaljer 

för att på så vis skapa en lugn atmosfär. Fönstren är placerade så att patienten kan ligga i 

sängen och titta ut i naturen (Vidarkliniken, 2008). Längre tillbaka i tiden fanns det 

minimalt med plats för närstående och besökstiderna var korta och kontrollerande, till 

skillnad från nu då IVA är mer öppna för närstående. Då ett intensivvårdsrum ska 

designas måste det tas hänsyn till att närstående ska få utrymme (Stichler, 2001). 

Närståendes och patienters åsikter om hur intensivvårdsmiljön kan göras mer 

funktionell, behaglig och välkomnande är betydelsefulla och bör tas tillvara på vid 

skapandet av en ny IVA. Målet bör vara att skapa en helande miljö för både patient och 

närstående (Williams, 2001). 

 

Wikström (1997) och Stichler (2001) belyser estetikens betydelse och menar att en 

estetisk miljö verkar hälsofrämjande. En estetisk vårdmiljö där känslor av harmoni och 

balans skapas hos individer, kan vara försedd med konstverk och färger. En omgivning 

som människor är tillfreds med skapar balans i tillvaron och stärker det psykiska 

välbefinnandet och den fysiska hälsan. Förekomsten av störande ljud
2
 kan vara skadligt 

för hälsan. Författarna framhåller ljudets påverkan på individer och menar att störande 

ljud näst intill är omöjliga att undvika på IVA. Forskning har visat att ljudnivåer med 

hög intensitet kan påverka patienter negativt genom att höja blodtryck och puls samt 

skapa irritation. Andra forskningsresultat tyder på att specifika harmoniska ljud kan 

hjälpa individer att minska blodtryck, andningsfrekvens och puls samt att skapa en lugn 

sinnesstämning.  

 

                                                 
2
 Störande ljud definierar Stichler (2001) som ett icke önskvärt ljud där individers välbefinnande påverkas 

negativt. 
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Individer kan, genom att lyssna på musik, avskärma sig från störande ljud utifrån och 

därmed undvika negativa konsekvenser. Att iaktta en vacker utsikt kan bidra till ett ökat 

välbefinnande. Färger anses ha betydelse för välbefinnandet då forskning har visat att 

färger kan skrämma, lugna eller skapa en speciell stämning (Wikström, 1997; Stichler, 

2001).  

 

Närståendes upplevelser av IVA 

Närstående på IVA genomlider förändringar i det vardagliga livet. Att befinna sig som 

närstående på IVA kan frambringa känslor av chock, förnekelse, desperation, rädsla för 

att förlora en familjemedlem och en känsla av skyldighet. Närstående kan också skärma 

av sig själva från omvärlden. Detta innebär ett avbrott i den dagliga världen, livsvärlden. 

En förändrad livsvärld innebär ett splittrat emotionellt tillstånd där känslor av osäkerhet 

och oro har tagit överhand hos individen. Närståendes oro kan leda till försämrad 

mental och fysisk funktion (Verhaeghe, Defloor, Van Zuuren, Duijnstee & Grypdonck, 

2005; Johansson, Fridlund & Hildingh, 2005). Engström, Andersson och Söderberg 

(2008) diskuterar hur närstående och patient påverkas av minnen från intensivvårdstiden 

efter utskrivning. Författarna menar att närstående och patient, efter vårdtiden, 

genomgår en svår tid kantad med mardrömmar, oro och förtvivlan. Närståendes och 

patienters hälsa kan påverkas långt efter utskrivningen beroende på vad de har upplevt 

och kan minnas. 

 

Engström (2006) samt Fredriksen och Ringsberg (2007) betonar att det kan vara en 

skrämmande upplevelse för närstående att se den sjuke i en främmande miljö. Ågård 

och Harder (2007) beskriver hur närstående hanterar den främmande 

intensivvårdsmiljön och den svåra situationen de befinner sig i. Närstående kämpar 

vidare, övervakar patienten och engagerar sig i vården. För närstående är det i många 

fall viktigt att sitta bredvid patientens säng och själva bevittna vad som händer och vad 

personalen utför för sysslor. Närstående föredrar att befinna sig nära patienten. De kan 

erhålla information av personalen och informationen kan knytas samman med vad 

apparaturen visar och närstående kan därefter skapa sig egna uppfattningar om 

patientens tillstånd. Forskning har visat att närstående är alerta och snabbt erhåller 

kunskap om vad som visas på den tekniska apparaturen. 
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Närståendes betydelse för patienten 

Närståendes involvering i vården av patienten har visat sig vara essentiell och har en 

positiv inverkan på både familjer och patienter (Verhaeghe et al., 2005; Bergbom & 

Askwall, 2000; Johansson et al., 2005). Närstående kan stödja och lugna patienten och 

på så vis vara en resurs för denne (Eriksson, Lindahl & Bergbom, 2010; Gulbrandsen & 

Stubberud, 2009). De kan befinna sig bredvid patienten och finnas där som ett psykiskt 

stöd men de kan också delta mer aktivt i vården genom att till exempel utföra 

personvård. Forskning har visat att närstående önskar patienten den bästa behandlingen 

och skyddar också denne från information utifrån, som anses ha en stressande effekt 

(Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Verhaeghe et al. (2005) beskriver att närstående har 

flera behov men det som framstår mest är behovet av information.  

 

Bergbom och Askwall (2000) beskriver närståendes betydelse för patienten samt att 

närståendes närvaro ökar patientens välbefinnande. Närståendes närvaro har en 

stärkande effekt på patienten i den svåra situationen som att vårdas på IVA innebär. 

Närståendes närvaro inger känslor av säkerhet och skydd när patienten känner sig 

maktlös, osäker och utsatt. Då närstående befinner sig bredvid patienten upplever denne 

ett mindre beroende av personalen och kan lättare slappna av och känna sig trygg. När 

patienten sover kan närståendes närvaro förnimmas. Patienter har lättare att uttrycka 

rädsla och utmattning till sina närstående än till vårdpersonalen. Närstående i sin tur kan 

ge positiv energi och kraft till patienterna så att de orkar kämpa vidare mot 

tillfrisknande. Många gånger kan närstående vara patientens länk till världen utanför 

sjukhuset och hålla patienten uppdaterad angående vad som händer med familj, vänner 

och i världen. Detta innebär att patienten känner att denne fortfarande tillhör ett socialt 

sammanhang. Kontakten med omvärlden är betydelsefull för att patienten inte ska 

förlora känslan av att vara en person.  

 

Mitchell, Chaboyer, Burmeister och Foster (2009) menar att närstående inte enbart ger 

stöd till patienterna utan även är deras röst utåt. Ibland upplever patienterna att det är 

svårt att kommunicera med vårdpersonalen. Närstående har lättare att förstå vad 

patienterna vill förmedla samt vad de behöver och kan också säkerställa att patientens 

rättigheter är skyddade.  
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Intensivvårdssjuksköterskans roll 

Söderström, Benzein och Saveman (2003) framhäver att den traditionella sjuksköterske-

patientrelationen ofta ersätts med en sjuksköterske-närståenderelation på grund av 

patientens kritiska sjukdomstillstånd på IVA. Intensivvårdssjuksköterskor är ansvariga 

för att stötta familjemedlemmar och de måste vara öppna för närståendes individuella 

sätt att hantera situationen då patientens överlevnad är osäker. Enligt Ågård och 

Terkildsen-Maindal (2009) upplever närstående psykisk påfrestning i kombination med 

livsförändringar på grund av patientens sjukdomstillstånd. En god vårdrelation mellan 

intensivvårdssjuksköterska och närstående är av största betydelse. Det kan verka svårt 

för intensivvårdssjuksköterskor att interagera med närstående i dessa svåra situationer 

(Söderström et al., 2003). Ågård och Terkildsen-Maindal (2009) betonar att 

interaktionen med närstående är en utmaning som kräver en särskild skicklighet samt att 

intensivvårdssjuksköterskor har en viktig roll i att balansera patientens, närståendes och 

personalens behov. Sjuksköterskorna bör vara medvetna om de individuella behoven 

hos både patient och närstående för att kunna ge dem det stöd som de behöver. 

 

Tidigare nämndes att närståendes behov av information är viktigt att tillgodose. Det är 

intensivvårdssjuksköterskans ansvar att informera om vad som sker och informationen 

ska ges på ett sätt som är så korrekt och förståeligt som möjligt. 

Intensivvårdssjuksköterskan spelar en central roll i ett multiprofessionellt team och 

närstående ser intensivvårdssjuksköterskan som den som huvudsakligen informerar 

(Verhaeghe et al., 2005; Ball & McElligot, 2003; Coyle, 2000). 

 

Att vårdas på IVA förändrar livet för både patient och närstående på åtskilliga sätt. Det 

skapar en osäkerhet om framtiden och en hög stressnivå vilket i sin tur kan påverka 

närståendes hälsa (Engström & Söderberg, 2004). Osäkerheten och stressen som 

upplevs innebär ett vårdlidande. Intensivvårdssjuksköterskan har en naturlig och central 

roll då hon oftast befinner sig ”bedside” hos patienten. Denna närhet skapar möjligheter 

att skapa goda relationer till närstående som möjliggör en bra kommunikation och ett 

möte där närstående ges möjligheter att ställa frågor och uttrycka de funderingar som 

uppstår allt eftersom. Om intensivvårdssjuksköterskan kan möta närståendes behov så 
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kan det leda till att deras stressnivåer minskar och att deras förmåga att hantera förlust 

stöttas (Coyle, 2000).  

 

Wikström (1997) beskriver hur sjuksköterskan har en roll i att skapa en estetisk och 

hälsofrämjande miljö, det vill säga en terapeutisk miljö, som bland annat innebär att hon 

bör avlägsna skadliga stimuli och oljud. Williams (2001) menar att sjuksköterskor har 

en nyckelroll i att designa och planera nya IVA, ihop med experter inom arkitektur, 

akutsjukvård och ingenjörskonst. Sjuksköterskorna befinner sig på IVA dygnet runt och 

kan tillföra värdefull information angående intensivvårdsrummets utformning. Fokus 

bör inte endast ligga på effektivitet och funktion utan också på skapandet av en bekväm 

och helande miljö. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Livsvärld 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt har sin grund i ett livsvärldsperspektiv. 

Livsvärldsperspektivet innebär att patienters, närståendes och vårdpersonalens situation 

i vårdande sammanhang uppmärksammas och bejakas. Livsvärldsperspektivet innebär 

att se, förstå och analysera världen så som den upplevs av människan. Livsvärlden är 

den levda världen och genom den älskar, hatar, arbetar, tycker och tänker människan. I 

livsvärlden söks ett livsinnehåll och en mening. Ett vårdvetenskapligt 

livsvärldsperspektiv innebär en öppenhet och följsamhet för bland annat närståendes 

levda upplevelser. Att vara öppen för en annan människas unikhet innebär att möta den 

andre så förutsättningslöst som möjligt (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003) .  

 

Verhaeghe et al. (2005) menar att närståendes livsvärld förändras på grund av den kris 

de befinner sig i då en familjemedlem vårdas på IVA. Författarna beskriver hur 

närstående genomgår fyra olika faser för att hantera sin krissituation. Den första fasen 

handlar om att ”stå bredvid” och karaktäriseras av närståendes upplevelser av osäkerhet 

samt stress. Den andra fasen handlar om närståendes behov av information, om hur de 

blir mer aktiva i sökandet efter svar. Tredje fasen belyser hur närstående observerar och 
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analyserar patientvården och i den fjärde fasen samlar närstående resurser hos dem 

själva och från andra källor för att tillfredsställa sina egna och patientens behov. 

 

Lidande och välbefinnande 

Att vara närstående på IVA innebär känslor av maktlöshet och otillräcklighet. Kritisk 

sjukdom drabbar inte endast patienten utan även dennes närstående och skapar ett 

lidande som påverkar hela deras liv (Bergbom & Askwall, 2000). Ett vårdvetenskapligt 

förhållningssätt med utgångspunkt i livsvärlden uppmärksammar människors 

upplevelser av lidande och välbefinnande. I människors liv finns alltid någon form av 

livslidande. Många upplever ett livslidande i och med att livssituationen ibland kan 

innebära en hög stressnivå. Närståendes lidande kan vara minst lika uttalat som 

patientens. Närstående har ofta under en längre tid fått bevittna hur en nära människa 

förändras (Dahlberg et al., 2003). 

 

Arman och Rehnsfeldt (2006) skriver om familjelidandet. Att familj och närstående 

lider är en naturlig del av familjelidande och uttrycker det ömsesidiga beroendet. Familj 

och närstående har betydelse för hälsa, sjukdom och god omvårdnad. Närståendes 

betydelse för patientens hälsa är stor och närstående kan både förvärra och lindra 

lidandet. De kan bli vittnen till en nära familjemedlems lidande och påverkas därmed 

själva. De upplever maktlöshet och de kan bli osäkra på sin egen roll och förmåga att 

stödja och hjälpa. Vårdpersonal möter, vårdar och ansvarar för lidande människor i sitt 

yrke. Därför finns ett åtagande och ansvar för alla att i möjligaste mån förstå det 

mänskliga lidandet.  

 

Vårdpersonal kan främja välbefinnande hos närstående genom att försöka bemöta dem i 

deras livsvärld. Det är viktigt att vårdpersonal arbetar för välbefinnande och det kan 

skapas med relativt enkla medel. Välbefinnande förutsätter att människan erkänner att 

lidande finns samt vågar vara i lidandet. I en vårdande relation blir vårdpersonal 

delaktig i lidandet och därmed ökar möjligheten för att patienten eller närstående 

upplever en värdighet. Samtidigt ökar möjligheterna till välbefinnande (Dahlberg et al., 

2003). Stichler (2001) belyser intensivvårdsmiljöns betydelse för både patienter och 

närstående. Intensivvårdsrummets utformning och interiör påverkar patienters och 
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närståendes hälsa. Det beskrivs bland annat att ett intensivvårdsrum som inger känslor 

av skönhet och lugn, kan skapa välbefinnande.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Att vara närstående på IVA innebär en påfrestande situation för många. Oron för den 

som vårdas är påtaglig och det medför för närstående en livskris och förändrad 

livsvärld. Om intensivvårdsrummet upplevs som en skrämmande miljö där närstående 

känner obehag och illabefinnande, kan det leda till att närstående drar sig undan från 

patienten. Därmed drabbas intensivvårdspatienten som kanske inte får det stöd som 

behövs. Närstående har en viktig roll i att förmedla patienten trygghet. För att orka 

finnas till hands och stötta den som vårdas måste närstående själva vara starka och 

uppleva ett välbefinnande. Vårdpersonal bör sträva efter att närstående ska känna sig 

välkomna in i intensivvårdsrummet och att de har en helande och harmonisk miljö att 

befinna sig i.  

 

Författarna till denna studie vill belysa vad närstående upplever som positivt och 

negativt i intensivvårdsrummet. Det för att erhålla kunskap om hur rummets utformning 

och miljö kan förbättras för att främja välbefinnande hos närstående. 

 

Frågeställningarna som vi behandlat är: 

 Vad anser närstående om intensivvårdrummet?  

 Vad kan det göras för förändringar i den fysiska miljön för att skapa en helande 

miljö? 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa närståendes upplevelser av intensivvårdsrummet med 

avseende på utformning, interiör och känsla.  
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METOD 

Urval och datainsamling 

Informanterna bestod av närstående till patienter som vårdades eller hade vårdats på 

IVA vid två sjukhus i Västsverige. Urvalet av informanter har gjorts medvetet för att få 

svar på studiens syfte (Polit & Beck, 2004). Data till denna studie samlades in av vår 

handledare Sepideh Olausson. Datainsamlingsmetoden benämns ”photo-voice” och 

innebär en kombination av intervjuer med inslag av bilder (Wang & Pies, 2004; 

Colleen, Fleury, Perez, Ainsworh & Vaughan, 2008). Informanterna ombads att 

fotografera olika aspekter av vårdrummet som hade berört dem på något sätt. Dessa 

foton användes senare som underlag för intervjuerna. Det var kvalitativa 

forskningsintervjuer av öppen karaktär som genomfördes, dock med foton som stöd. 

Det material som vi har tagit del av för vår uppsats bestod av endast intervjuer och inga 

bilder. Således analyserades sex stycken intervjuer. Två av intervjuerna har författarna 

till denna uppsats transkriberat själva och de övriga fyra intervjuerna erhölls 

färdigtranskriberade av handledaren. Intervjuerna varade mellan 40 till 60 minuter och 

det var fem kvinnor samt en man som medverkade i studien. 

 

Etiska aspekter 

Malterud (1998) skriver bland annat om vikten av att hålla de intervjuade personerna 

anonyma och att de ska ha möjlighet att avbryta medverkan när som helst. Vidare 

betonar Malterud (1998) att alla som intervjuas ska erhålla information om studien och 

om vem eller vilka som kommer att få tillgång till det som framkommit i intervjuerna. 

Det är viktigt att skydda det material som samlats in genom intervjuerna då inga 

utomstående får ha tillgång till materialet. Inom ramen för forskningsprojektet och i 

samband med insamling av data har informationsbrev samt ett informerat samtycke, 

utformat enligt etiska prövningsnämndens riktlinjer, använts. Författarna till denna 

uppsats anser att de etiska kraven uppfyllts väl. Då intervjuerna erhölls var de 

avidentifierade. Allt material i form av bandade intervjuer och transkriberade texter har 

hållits undan från utomstående och har endast hanterats med varsamhet. Kontrakt har 
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skrivits under om att inte sprida materialet vidare till tredje person. Efter analysarbetet 

har allt material återlämnats till doktoranden Sepideh Olausson. 

 

Dataanalys 

Studiens intervjuer är analyserade genom en kvalitativ innehållsanalys. Enligt Lundman 

och Hällgren-Graneheim (2008) fokuserar denna analysmetod på tolkning av texter. 

Ansatsen har varit induktiv vilket innebär att texten analyserats förutsättningslöst av 

författarna. Fokus ligger på att beskriva variationer genom att identifiera skillnader och 

likheter i textmassan. Skillnader och likheter uttrycks i underkategorier och kategorier. 

En kvalitativ innehållsanalys innehåller följande begrepp: analysenhet, domän, 

meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, underkategori och kategori. Med 

analysenhet avses hela texten som skall analyseras, med domän avses delar av text som 

berör det utvalda forskningsområdet, med meningsenhet menas att det är en 

meningsbärande del av texten som kan utgöras av meningar, ord eller stycken som hör 

samman, med kondensering menas det att texten förkortas för att göra den mer 

lätthanterlig, med abstraktion abstraheras den valda texten och lyfter den ytterligare och 

får genom detta fram koder. Dessa koder bildar sedan underkategorier och kategorier.  

 

För att först få en helhetsbild och större förståelse för det som framkom i intervjuerna, 

lästes all text igenom noggrant av båda författarna. Sedan har det reflekterats över vad 

som egentligen framkommit. Därefter har författarna identifierat meningsbärande 

enheter ur textmassan och sammanställt dessa i ett dokument. Därefter har de 

meningsbärande enheterna kondenserats. Koder, underkategorier och kategorier har 

sedan skapats. Författarna till studien har tillsammans analyserat intervjuerna. Detta 

tillvägagångssätt gav en helhetssyn då båda författarna bearbetat allt material. De 

kategorier och underkategorier som skapats beskrivs under resultatdelen. 
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Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Man kan göra 

trivsammare 

därinne för att 

jag menar nu 

gardinerna kan 

ju vara i färg 

och väggarna 

kan ju vara i 

färg om man 

ska göra om 

det…” 

Rummet kan 

göras 

trivsammare, 

gardinerna och 

väggarna kan 

vara i färg 

Färg på väggar 

och gardiner 

Upplevelser av 

färger 

Interiörens 

betydelse 

”…det är alltid 

en frihet att 

kunna se ut, 

onekligen” 

Frihet att 

kunna se ut 
Att se ut Tak och fönster 

Rummets 

utformning 

 

Tabell 1. De olika stegen i kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008). 



14 

 

RESULTAT 

Författarna till studien fann tre stycken kategorier och elva stycken underkategorier. 

 

 

Interiörens betydelse 

 

 upplevelser av ljus och belysning 

 upplevelser av färger 

 upplevelser av möblemang 

 avskärmning/avskildhet 

 upplevelser av teknisk apparatur 

Rummets utformning 

 

 tak och fönster 

 enkel- eller flerbäddsrum 

 utrymme 

Omgivningens betydelse 

 

 rummets atmosfär 

 

 rummets temperatur 

 

 personalens betydelse 

 
 

Figur 1. Översikt över kategorier och underkategorier. 

 

 

Interiörens betydelse 

Upplevelser av ljus och belysning 

Det framkom i intervjuerna att närstående ibland ansåg att rummet haft för stark 

belysning för patienten. De oroade sig mer över hur det påverkade patienten än dem 

själva. Det upplevdes som positivt att kunna variera ljusstyrkan och ljuskällan vid 

behov. Närstående visade förståelse för att personalen behövde stark arbetsbelysning 
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när de arbetade runt patienten, så att de kunde se ordentligt, men de ansåg att 

belysningen skulle varit mer dämpad vid de tillfällen då personalen inte aktivt arbetade 

runt patienten. En dämpad belysning ansåg närstående som lugnande. Närstående 

upplevde det som fördelaktigt då ljusstyrkan och ljuskällan i rummet kunde varieras. En 

närstående hade överhuvudtaget inte reflekterat över ljuset och belysningen i rummet. 

Hon mindes inte att det fanns ett fönster med ljusinsläpp. Någon närstående upplevde 

att ljuset inte nådde fram till patientens säng på grund av att draperierna var i vägen. 

 

”…och det är inte så starkt ljus inte heller. Dimljus eller så, det är 

lugnande.” 

 

”...Man kan ju ha lysrörsbelysning som det behövs för arbetsbelysning även 

om man har och den tänder man när man bara när det är arbete och så har 

man hemtrevnadsbelysning annars för det märker man som besökare.” 

 

Upplevelser av färger 

En del närstående upplevde att det var opassande och olämpliga färger på väggar, 

gardiner, draperier samt övrig inredning medan andra upplevde att det var bra som det 

var. Närståendes synpunkter om rummets färger varierade. Flera närstående hade en 

önskan om att färgerna skulle vara ljusa, neutrala och lugnande. Någon önskade mönster 

på tyger och någon ansåg att det var för mycket mönster som det var. Det framkom från 

en närstående att det kunde varit färg på gardiner och andra tyger i kombination med de 

neutrala väggarna. Det framkom likaså förslag på fondvägg i rummet för att skapa 

variation på väggarna. 

 

”…färg, jag tycker ljust över huvud taget och den är inte kritvit den är 

behagligt och sen så det blir så mycket färger vet du det är kataloger och 

grejor vet du, mycket färger på så vis, jag tror att nästan det räcker…kanske 

fondvägg någonstans…” 
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Närstående uttryckte oro för hur patienterna skulle uppleva starka färger och mönster. 

Färgvalet skulle kännas behagligt för sinnet och närstående önskade att färgvalet hade 

skapat känsla av hemtrevnad på rummet. 

 

”Det är klart aprikos och gult är fina färger och vitt är ju bra för sinnet, 

ljus och vit är bra för sinnen att inte bli depriemert…” 

 

Upplevelser av möblemang 

Det framkom tydligt i intervjuerna att det saknades avställningsytor för patientens och 

närståendes tillhörigheter. Det saknades likaså avhängningsmöjligheter för närståendes 

kläder i form av hyllor och krokar. Det fanns ett tydligt och uttalat önskemål om 

möjligheten att ställa och hänga upp saker som de haft med till patienten, eftersom de 

ansåg att det var viktigt för patienten att ha personliga tillhörigheter på rummet. I flera 

intervjuer framkom det att patienterna hade fått teckningar från barnbarn och därför var 

det önskvärt om teckningarna kunde hängas upp på något i patientens synfält. Vid flera 

tillfällen hade personal och närstående hängt dem i lampan vid sängen eftersom det 

saknades någon typ av anslagstavla. 

 

”…en liten hylla över, så det blir som en hatthylla över, en smal som kan 

ställa väskor och sån på för det blir väldigt trångt på golvet, och det är lite 

onödigt när det ändå är så trångt.” 

 

”…det hade varit fint om man kunde lägga ifrån sig kanske någon tidning 

man hade köpt och kanske nån godispåse eller vad som helst alltså…” 

 

Närstående uttryckte önskemål om till exempel fina tavlor eller lampor att fästa blicken 

på. De ansåg också att patienterna behövde ha något att iaktta om de var vakna. 

 

”Ja det är dom lamporna vet du, sen från början om inte annat någon 

annan jag har tittat hela tiden på dem nästan. Jag tycker de är underbara, 

det är någonting att titta på…” 
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Det framkom att några av närstående ville ha möjlighet att ha en ”egen” stol men det 

fanns också önskemål att efter behov kunna välja mellan olika stolar att sitta på. En 

närstående beskrev att hon hade haft en pall som var som hennes egen och denna ville 

hon behålla som en egen pall. Det beskrevs att hon ville vara nära patienten och då 

passade det med en pall. Däremot kunde det upplevas som skönt att kunna luta sig 

tillbaka i en bekvämare fåtölj. Stolarna skulle också vara lätta att flytta så att det gick att 

vara flexibel runt patienten. Det var önskvärt med stolar som var avsedda för närstående 

eftersom många tyckte att det var jobbigt att hela tiden fråga om de kunde få låna stolar. 

En närstående upplevde sänggrinden som ett hinder för att komma nära patienten. Vid 

flera tillfällen då närstående velat befinna sig nära patienten med sänggrinden nere, hade 

personalen, efter arbete, lämnat grinden uppe. Närstående hade då gång på gång fått be 

om hjälp att ta ned sänggrinden. Det gav upphov till att närstående upplevde en känsla 

av att vara i vägen. 

 

”Nej det är ju så för det första kommer man upp så kan man sitta och luta, 

rakt, man ska faktiskt sitta så här, ergonomiskt tänkande kallas det och 

ibland har jag fått en fåtölj därinne som jag sitter och vilar i så jag har det 

jag behöver.” 

 

”Det ska vara en stol som hör till, som hör till var säng och den ska få lov 

att stå, den ska stå där man ska aldrig behöva fråga hur hän kan jag ta en 

stol här.” 

 

Avskärmning/avskildhet 

Närstående upplevde ibland att draperier och skärmväggar inte fyllde sin funktion helt 

optimalt. I flera fall hade närstående hört vad som hade sagts om patienten som låg 

bredvid. Vid vissa tillfällen var draperierna inte fördragna helt vilket innebar att 

närstående kunde både se och höra medpatienter och andra närstående i rummet. Vissa 

närstående tyckte att det var påfrestande att se och höra patienten som låg bredvid då 

närstående hade fullt upp med att bearbeta sitt eget. Att se och höra andra förstärkte 

känslor av sorg och ledsamhet. De ansåg att det hade varit lugnare att befinna sig på 

rummet om det hade funnits en vägg mellan patienterna. Det hade skapat mer 
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avskildhet. Någon annan beskrev hur det hade hörts när det pratades kring den andra 

patienten men att de inte brydde sig om vad som sades. Närstående försökte ”stänga av” 

för att inte höra. Det fanns de som tyckte att draperierna var bra eftersom de skärmade 

av runt patienten och gav mer avskildhet. Någon tyckte att det blev för instängt med 

draperierna fördragna eftersom de då inte kunde se ut i rummet och de upplevde att det 

blev luftigare när draperierna inte var fördragna.  

 

”… så trodde dom att dom hade dragit för allting, det hade dom ju inte 

gjort ju så här kunde man ändå sitta och titta igenom och jag menar varför 

har man den där…är ju ingen tystnadsplikt heller för jag hörde ju allting 

vad dom säger till den andre och det den gardinen skyddar ju inte mot när 

du pratar.” 

 

”Den skärmar i alla fall av det eller ja begränsade i alla fall då i stället för 

ingenting liksom.” 

 

Upplevelser av teknisk apparatur 

Närstående önskade information om apparatur och vad som sågs på skärmarna samt vad 

larmljuden indikerade. Vid de första besöken upplevde närstående miljön som 

oförståelig men allt eftersom dagarna gick så lärde de sig mer och mer om apparaterna 

och kunde så småningom själva förstå till viss del vad det var som inte stämde när det 

larmade. Närstående iakttog personalens reaktioner av olika larmljud och tog lärdom av 

personalens kroppsspråk. Närstående visade intresse för apparaturen och kände att de 

kunde vila blicken på övervakningsskåpens kurvor. Det framkom att det fanns en 

förståelse för apparaturen och att den var livsnödvändig i vården av patienten. 

Närstående tyckte att det var mycket apparatur och sladdar samt att miljön kunde se 

stökig ut men de kände trygghet i att patienten hela tiden var övervakad med teknisk 

apparatur och upplevde överlag inte miljön som särskilt skrämmande. Några upplevde 

att det var mycket ljud från apparaturen men att de inte stördes utav det. De uttryckte 

mest oro för hur patienten skulle påverkas av larmljudet. Det som framkom om 

datormiljön var att närstående önskade att datorerna skulle ha stått mer gömda.  
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”Nej den var icke skrämmande nej det var bra att man såg hur han 

syresatte sig…och det var en positiv sak, jag såg aldrig att det var något fel 

på det…” 

 

”…nu ser jag ju lite vad som är skillnaden på sakerna så jag vet varför den 

blinkar och varför den håller på så, den gör så. Så nu kan jag gå och trycka 

på knappen själv…” 

 

”Det kändes jättetryggt att han var så uppkopplat” 

 

Rummets utformning 

Tak och fönster 

När det gällde taket så var det flera närstående som upplevde taket som trist och de 

önskade att taket kunde ha varit mer ombonat och trevligt att titta på. De hade förslag på 

att det kunde ha suttit bilder eller målningar i taket så att det inte skulle vara så 

uttråkande att titta på det. Närstående trodde att bilder eller målningar kunde avleda 

patienten och få dem på andra tankar och på så vis ge dem kraft att kämpa vidare. De 

tänkte på patientens bästa och uttryckte oro för dem. Någon närstående upplevde att det 

var trista skenor i taket och de föreslog att skenorna kunde ha varit inbyggda i taket 

istället.    

 

”Ja så är det klart att man kunde sätta upp någonting som man kunde se på 

i taket…det får ju vara något ganska neutralt bilder, naturbilder, Sverige 

karta eller vad som helst alltså ja nej jag vet icke vad som skulle, det är ju 

sånt som må tålas att titta på lång stund i taget.” 

 

”Lite mer trevligare och ombonat tak.” 

 

Det som framkom om fönstren var att det upplevdes skönt att kunna se ut, att till 

exempel kunna se vad det var för väder. Närstående tyckte att det var skönt att få några 

andra intryck. Någon tyckte att det inte var så viktigt med fönster eftersom de var 
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fokuserade på patienten och inte brydde sig om något annat. Någon jämförde mellan en 

sängplats med stort utrymme utan fönster och en mindre sängplats med fönster. 

Sängplatsen med större utrymme och utan fönster föredrogs. En närstående hade varit i 

ett vårdrum i två månader utan att i efterhand komma ihåg att det fanns ett fönster i 

rummet. I en intervju framkom det att fönstren hade varit placerade bakom patienten 

vilket hade inneburit att det drog kallt rakt på patienten vid de tillfällen då fönstret varit 

öppet. Flera närstående upplevde att det drog från fönstren och det upplevdes som något 

negativt.  

 

”…jag längtade alltid ut, inte för att jag har klaustrofobi, men som nu bara 

kunna titta ut är härligt, behöver inte se så vackert ut, bara man kan se ut.” 

 

”…är alltid en frihet att kunna se ut, onekligen.” 

 

Enkel- eller flerbäddsrum 

Det framkom i flera intervjuer att det upplevdes som en nackdel att det fanns flera 

patienter placerade på samma sal. Närstående upplevde att det var svårt att veta hur de 

skulle bete sig gentemot de andra patienterna som vårdades där och deras närstående. 

Hur de upplevde salen berodde också på hur pass vaken medpatienten var. De som hade 

varit vakna och haft mer ljud omkring sig upplevdes som mer störande än de som sov. 

Vissa närstående föredrog enkelbäddsrum medan andra var tacksamma för de 

vårdplatser som fanns att tillgå. Närstående som hade befunnit sig i en enkelbäddsrum 

tyckte att det var en fördel eftersom de då inte hade behövt ta hänsyn till någon annan 

patient. Det hade också blivit lugnare omkring patienten. Det framkom i någon intervju 

att det inte behövde vara en nackdel om det var lite liv och rörelse på rummet. 

Närstående trodde att både de och patienten, i en miljö med för lite stimuli, kunde 

sjunka in i sig själva, känna sig ensamma och förlora perspektiv på sin situation. Det 

hade en social betydelse att befinna sig på flerbäddsrum.  

 

”Jag tror att det beror lite på vad det är för en patient som ligger bredvid, 

hade varit en som hade varit friskare. Det låg ju några som var på väg att 

skickas hem och ut till andra ställen. Det klart dem är mycket friskare som 
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det var en då som skulle sitta och titta på TV och hör dåligt jag menar det 

var jäkla liv när han skulle titta på sin TV…” 

 

”…och då e man ju själv och de e ju ja ingen annan att ta hänsyn till 

heller.” 

 

Utrymme 

Närstående upplevde överlag att det var trångt på rummet. De tyckte att det var 

begränsat runt patientens säng och att den tekniska apparaturen upptog utrymmet. 

Närstående menade att det var för många patientplatser i rummet och att dessa gjorde att 

det blev för trångt. I några av intervjuerna framkom det att närstående tyckte synd om 

personalen som var tvungna att arbeta i den trånga miljön och de önskade större ytor till 

personalens fördel.  

 

”…det var själva kunnat vara bredare så det blir lite bredare där. Vi säger 

nu till exempel där den kunnat vara borta vet du när det blir lite bredare. 

Här det syns det väldigt stort men de har trångt vet du med apparater och 

det behövs såna apparater också.”  

 

Omgivningens betydelse 

Rummets atmosfär 

Vissa närstående upplevde att intensivvårdsmiljön var stressande för patienten och de 

uttryckte oro för patienterna. Intensivvårdsrummet beskrevs som ett känslomässigt rum. 

Rummets atmosfär upplevdes inte som negativ utan gav snarare en positiv upplevelse. I 

de rum där det var mycket spring av personal blev det lätt stökigt. Närstående tyckte att 

det var bra om personalen försökte prata tyst i rummet och önskade en lugn vårdmiljö 

där de kunde känna harmoni.  

 

”…det var bara draperier och massa du vet, där var det jättestressigt kan 

jag tänka mig för pappa och obehagligt på annat sätt för oss också, men där 

(annan IVA) var det väldigt noga med att prata tyst tycker jag och 
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jättemycket respekt för dem här patienterna som var alldeles borta det 

tyckte jag att de väldigt duktiga på!” 

 

Trots att det kunde vara en stökig miljö upplevde närstående att de hade fullt upp med 

sitt eget och inte hade så stor uppsikt på omgivningen. De visste att det var många 

patienter som hade vårdats på rummet under tiden som deras familjemedlem vårdades 

men de orkade inte bry sig om det. Det upplevdes svårt att hålla reda på tiden, om det 

var natt eller dag. Någon närstående beskrev att tiden på IVA gick relativt fort eftersom 

det hela tiden hände något kring patienten. Det framkom åsikter om klockornas 

placering. Det upplevdes bra om det fanns klockor på rummet men de skulle helst inte 

vara placerade rakt framför patienten. De trodde att patienten kunde uppleva det som 

stressande att hela tiden ligga och titta på en klocka.  

 

”Ja de en klocka är naturligtvis bra men de de e ju va stressande en så kan 

va om en ligger då som patient och ser den...” 

 

”…för att man har ingen tidsperspektiv heller då, speciellt när jag sov där 

uppe så vet jag väl knappt vad som var dag och natt.” 

 

Rummets temperatur 

Upplevelserna av rummets temperatur var väldigt individuella. Någon tyckte att det var 

en behaglig temperatur på intensivvårdsrummet och någon tyckte att det var för kallt. 

Vid fönstren upplevde närstående att det ofta drog kallt. Närstående tyckte att det skulle 

vara en jämn och behaglig temperatur för patienternas skull. Rumsluften upplevdes av 

en närstående som väl syresatt på grund av att dörrarna alltid stod öppna.  

 

”Hm jag vet inte jag tänkte inte på det. Det enda är att det fönstret där det 

drar, det var kallt där.” 

 

Personalens betydelse 

Närstående uttryckte att de ville ha information från personalen om vad de kunde göra 

med patienten och de önskade att personalen berättade om övervakningsutrustning och 
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annan apparatur samt vilken information den gav. Närstående ville att personalen 

spontant skulle informera. De önskade också få veta att det inte var farligt att röra vid 

patienten. En närstående berättade hur glad hon hade blivit när hon insåg att hon kunde 

massera sin fars fötter och därefter kunnat se att faderns syresättning öka. Det ingav 

inga bra känslor av att behöva fråga om allting. De ansåg det som viktigt om de kunde 

känna sig som betydelsefulla när de var hos patienten.  

 

”Då tror jag att det är väldigt skönt att få lite med information om vad man 

kan göra så man inte känner sig helt Meningslös man vill ju vara där men 

vad kan man göra så det kan underlätta för den här lilla personen!” 

 

I något fall uttrycktes rädsla för att ta för mycket av personalens tid. Närstående vågade 

inte riktigt ta plats. Däremot framkom det tydligt att de var nöjda med personalen. De 

kände stor trygghet i att se personalen och att de alltid befann sig nära patienten. Det 

upplevdes även tryggt att det var kontinuitet i vården av patienten, att det var samma 

personal som var ansvarig. På så vis lärde närstående känna personalen bättre och det 

upplevdes lättare att ställa frågor om de undrade över något. Någon närstående upplevde 

att det var besvärligt när det kom ny personal, det på grund av att närstående gång på 

gång fick berätta om vem det var som befann sig där som patient. Ett förslag som 

framkom var att personalen kunde ha ett formulär där de fyllde i och beskrev patientens 

intressen och övriga uppgifter. Närstående visade förståelse för att personalen behövde 

arbeta med patientens vårdbehov ofta och hade ingenting emot att gå ut ur rummet och 

vänta under tiden. Några närstående upplevde att de ibland blivit bortglömda i 

väntrummet. En närstående hade ett förslag om att personalen kunde sätta en lapp på 

patientens säng då närstående befann sig i väntrummet. På så vis kunde det bli en 

påminnelse för personalen att närstående befann sig där.  

 

Några närstående nämnde betydelsen av musik för patientens välbefinnande. De 

uppskattade om personalen tidigt tipsade om att närstående kunde ta med musik som 

patienten kunde lyssna på. I något fall hade förslaget kommit lite försent. Det upplevdes 

att personalen visade omsorg även för närstående, till exempel genom att påminna dem 
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om att ta hand om sig själva och inte enbart tänka på patienten. Någon berättade att 

personalen uppmuntrat till att närstående skulle äta och vila upp sig. 

 

”De är ju så hjälpsamma de tar sig tid när man syns och de tar fram stolar, 

de är jättetrevliga. All personalen som är där, man är jättetrygg där!” 

 

”Man visste liksom inte hur mycket av personalens tid man vågade ta.” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Eftersom denna studie är en del i ett projekt har vi inte haft möjlighet att välja 

datainsamlingsmetod. Den datainsamlingsmetod som använts är en kvalitativ 

forskningsintervju och materialet har analyserats med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008). Dahlberg (1997) 

menar att genom forskningsintervjun belyser och beskriver forskaren människors 

livsvärld samt upplevelser och det praktiska genomförandet av studien har betydelse för 

hur trovärdigt resultatet blir. Efter att ha läst om andra forskningsmetoder anser vi att 

den kvalitativa forskningsintervjun är den metod som passat bäst för att besvara 

studiens syfte, då den handlat om att belysa människors upplevelser. En 

forskningsintervju kan öka förutsättningarna att få bättre svar på syftet, då den som 

intervjuar har möjlighet att ställa följdfrågor. Kanske kunde vi utgått från fler intervjuer 

än sex stycken men vi märkte att det som framkom i ena intervjun oftast framkom i de 

andra.  

 

I vårt fall är det inte vi själva som genomfört intervjuerna utan handledaren står för 

genomförandet av dessa. Vi har sedan fått tillgång till några av handledarens 

transkriberade samt icke transkriberade intervjuer samt fått möjlighet att arbeta vidare 

och bearbeta materialet genom att läsa och transkribera. Vi upplever att det har varit bra 

inlärningstillfällen att ha transkriberat två intervjuer själva. Att skriva ut intervjuerna har 

varit tidskrävande, dels på grund av att intervjuerna varit relativt långa samt på grund av 

att transkribering ska göras ordagrant. Allt ska skrivas ut, även pauser, skratt och 

punkter. Bearbetningen av materialet, anser vi, har gett oss en bra grund att bygga vårt 

resultat på.  

 

För att tolka och granska texter kan kvalitativ innehållsanalys användas. Denna 

analysmetod syftar till att finna likheter och skillnader i texter (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2008). De likheter och skillnader som hittats i studiens intervjumaterial 

ligger till grund för vårt resultat. Det fanns mycket likheter i textmaterialet och vi 

upplevde att det inte gick att få ut mer av materialet än det som framkom i studien. Det 
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bör öka trovärdigheten i resultatet, då risken att vi missat något som har betydelse för 

studien, är liten. Analysprocessen har som transkriberingen, varit tidskrävande då vi 

haft långa textmassor att läsa och bearbeta. Intervjuerna lästes igenom noggrant före vi 

plockade ut meningsbärande enheter som svarade på syftet. Dessa meningsbärande 

enheter ligger till grund för indelningen i underkategorier och kategorier. Det har varit 

svårt att skapa kategorier eftersom det ibland saknades en tydlig avgränsning mellan de 

olika områdena. Vi anser ändå att resultatet är giltigt och trovärdigt för vår studie då vi 

noggrant analyserat materialet och strukturerat följt analysmetoden. Under kategorierna 

har vi använt citat från intervjuerna och vill på så vis skapa en intressant text och styrka 

resultatet så att läsaren verkligen förstår vad som framkommit. Att använda citat är 

också är ett sätt att öka trovärdigheten. 

 

Resultatdiskussion 

Det framkommer i resultatet att närstående har synpunkter på färgsättning av 

intensivvårdsrummet. Det kan innefatta färger på interiör och väggar. Vi upplever att 

det visat sig vara individuellt med vilka färger som föredras och hur det påverkar 

individer samt att det kan vara svårt att hitta färger som passar allas tycken. Wikström 

(1997) menar att färgers betydelse varierar mellan olika länder och kulturkretsar. En 

intensivvårdssjuksköterska möter patienter samt närstående från olika kulturer och 

eftersom människor från olika kulturer befinner sig inom intensivvårdsrummet kan det 

vara ett problem att färgsätta det så att alla upplever färgerna behagliga. Fontaine, 

Prinkey Briggs och Pope-Smith (2001) belyser att utmärkande drag på rummet, som till 

exempel struktur och färg, kan skapa stress på grund av brist på sinnesintryck eller 

sensorisk överbelastning. I bakgrunden till denna studie nämner vi vad Nightingale 

ansåg betydelsefullt i vårdmiljön. Hon menade att vårdmiljön kan påverka hälsan och 

använde färg som ett terapeutiskt verktyg. Forskning har visat att färg har en mening för 

de flesta individer och brist på färg kan vara en orsak till stress. Vi tror att det bästa är 

att hålla färgvalen på intensivvårdsrummet så neutrala som möjligt och att undvika 

starka färger för att så många som möjligt ska uppleva välbefinnande. Vårdmiljön bör 

genom färger och diskreta mönster inge en känsla av harmoni och lugn. Gardiner och 

möbler kan ha tyger som är lätt färgsatta och mönstrade. Detta stöttas av Fontaine et al. 

(2001) som belyser att mjuka färgtoner är att föredra i patientrummet. Att hänga upp 
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färgglad konst på väggarna anser vi kan vara ett sätt att skapa en trevlig miljö. Suter och 

Baylin (2007) visade med sin studie att närstående uppskattar att ha konstverk på 

rummet. Närståendes uppskattning berodde främst på att konsten skapade en positiv 

distraktion hos patienten och gjorde dem mindre uttråkade. Närstående trodde att 

konstverken ingav patienten harmoni och fick dem att tänka på det vardagliga livet. 

 

I resultatet framkom det att närstående önskade information om vården av patienten och 

vad närstående själva kunde göra för att främja välbefinnandet för patienten. Engström 

och Söderberg (2004) beskriver att närstående ofta vill hjälpa till och bli delaktiga i 

vården av patienten. Wåhlin, Ek och Idvall (2009) visade med sin studie att närstående 

stärks av att involveras i vården. Cypress (2010) benämner detta som familjecentrerad 

vård och menar att närstående kan ges ökad delaktighet genom att bjudas in till att vara 

med på ronder för att lyssna och ställa frågor. Information skapar förståelse och tillåter 

närstående att uppleva mer kontroll, vilket i sin tur reducerar negativa upplevelser. 

Wåhlin, Ek och Idvall (2009) beskriver att kommunikationen mellan vårdpersonal och 

närstående inte alltid är adekvat och att närstående ofta har svårt att förstå den 

medicinska informationen. Det leder till att deras förmåga att stötta patienten försämras. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att informera närstående. Vi anser att 

intensivvårdssjuksköterskan bör förklara så tydligt som möjligt för närstående om 

patientens tillstånd för att på så vis undvika missförstånd och en försämrad förmåga att 

stötta patienten. Likaså är det viktigt att intensivvårdssjuksköterskan tydligt 

kommunicerar med närstående för att på så vis behålla en god vårdrelation med dem. 

Kontinuitet i vården framkom som betydelsefullt eftersom det upplevdes som en 

trygghet att känna igen den personal som vårdade patienten. Vi anser att det bör vara 

grundläggande att patient och närstående möter samma personal i den mån det är 

möjligt. Cypress (2010) menar att närstående anser intensivvårdssjuksköterskan som en 

del i familjen där hennes roll är att stötta, informera och tillgodose närståendes behov.  

Utifrån det som framkommit i studien om färgernas betydelse för närstående, har tankar 

väckts om hur närstående påverkas av färg och utformning på personalens arbetskläder. 

Utifrån egna erfarenheter vet vi att arbetskläderna i stort sett ser likadana ut på sjukhus 

runt om i landet. Färgerna kan till viss del variera mellan olika personalkategorier. Vi 

antar att närstående och patienter påverkas av färg och utformning på personalens 
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arbetskläder, på samma sätt som de påverkas av intensivvårdsrummets mönster och 

färg. En enformig arbetsklädsel, tror vi, kan upplevas som trist att iaktta och motverkar 

därmed en känsla av harmoni. En alltför mönstrad och färgglad arbetsklädsel borde 

istället ge ett rörigt intryck som kan verka överstimulerande för patienters och 

närståendes sinnen. Vi anser att personalens arbetskläder, inom dagens intensivvård, bör 

utformas på ett sätt som ger ett harmoniskt intryck. Det tror vi kan skapas genom 

variation på arbetskläder, både vad gäller färg och mönster. Vårdpersonal borde ha 

möjlighet att själva få välja mellan olika arbetskläder.  

 

Tidigare forskning har visat att fönster har betydelse för patienter. Möjligheten att få 

naturligt ljus in i rummet påverkar patienten positivt (Stichler, 2001). Fontaine et al. 

(2001) belyser ljusets påverkan på patienter och menar att ljus kan vara både positivt 

och negativt beroende på ljuskälla, ljusstyrka och tid på dygnet. Vi upplever utifrån 

litteraturgenomgång att det inte finns mycket forskning om fönstrens betydelse för 

närstående men tror att närstående har liknande behov av fönster och ljus som patienten 

har. Studiens resultat visar att flera närstående har behov av fönster då möjligheten att 

se ut verkar vara förknippat med frihet och lugn. Någon närstående i studien upplever 

att behovet av fönster inte är särskilt stort. Det anser vi kan bero på att de befinner sig 

på IVA med en kritiskt sjuk familjemedlem och att de då inte tänker på rummets 

utformning utan snarare på patientens tillstånd. De visar sig vara fullt fokuserade på sitt 

eget och skärmar av yttervärlden.  

 

I studien framkom för- och nackdelar med enkel- eller flerbäddsrum. Något som visade 

sig ha betydelse för närstående var om patienten bredvid var vaken eller sederad. En 

vaken patient upplevdes som mer störande än en sederad. En lösning på detta kan vara, 

om möjligheterna finns, att ha de vakna patienterna på enkelbäddsrum. Det skulle leda 

till att de inte störde andra patienter och närstående. Problemet med att lägga patienterna 

på enkelbäddsrum är delvis att det krävs mer vårdpersonal. Om det inte finns någon 

möjlighet att placera patienter på enkelbäddsrum, anser vi att det bör satsas mer på 

avskärmningsmöjligheterna. Istället för att endast använda draperier skulle personalen 

kunna öka användandet av bredare skiljeväggar som isolerar bort störande ljud från 

omgivningen. 
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Förekomsten av teknisk apparatur är avgörande för att vården av intensivvårdspatienter 

ska kunna utföras och det kan antas vara omöjligt att bedriva intensivvård utan teknisk 

apparatur. Intensivvårdsrummet med all teknisk apparatur kan verka stressande för 

närstående. Wåhlin, Ek och Idvall (2009) framhåller att den främmande miljön ihop 

med situationens allvar kan få närstående att känna sig utsatta och beroende. Vi hade en 

förförståelse om att närstående skulle uppleva intensivvårdsrummet som skrämmande. 

Däremot tyder studiens resultat på att det inte upplevdes så. Det framkom att 

intensivvårdsrummet snarare upplevdes som tryggt då närstående kunde se att deras 

familjmedlem övervakades med teknisk apparatur.  

 

I studiens resultat framkommer inte särskilt mycket om hur ljudnivån upplevs inne på 

intensivvårdrummet trots att det förekommer mycket ljud från teknisk apparatur etc. 

Flera närstående har reflekterat över ljud från apparaturen men verkar inte ha varit 

störda av dem. Tidigare forskning har visat att mycket ljud på intensivvårdsrummet kan 

verka stressande på både patient och närstående. Simmons, Graves och Flynn (2009) 

beskriver att även vårdpersonal kan påverkas negativt av störande ljud. Människor 

reagerar olika på ljud och vårdpersonal bör bedöma sina egna individuella behov av 

tystnad när de utför sysslor. En ökad ljudnivå och ljudstörningar ökar den tankemässiga 

arbetsbördan och minskar människors förmåga att arbeta säkert. En 

intensivvårdssjuksköterska som, på grund av störande ljud, är ofokuserad på sitt arbete 

och sina sysslor kan utsätta både patient och närstående för fara. Det kan antas att risken 

för feldoseringar och andra misstag ökar. Vi anser att all vårdpersonal bör vara 

medveten om ljudets påverkan på välbefinnandet och vidta åtgärder vid störande ljud 

genom att till exempel sänka ljudnivån på larmen. 

 

Studiens resultat tyder på att närstående till viss del upplever missnöje med 

intensivvårdsrummet och dess miljö. Vi tror att detta missnöje kan påverka närstående 

negativt och förhindra deras känsla av välbefinnande.  Tidigare forskning har visat att 

patienters och närståendes minnen av intensivvårdstiden kan påverka deras hälsa och 

välbefinnande efter att de lämnat IVA (Peskett & Gibb, 2009). Det verkar rimligt att 

anta att negativa minnen och upplevelser av intensivvårdsrummets miljö påverkar 

närståendes och patienters välbefinnande långt efter utskrivning. Vi anser att det är 
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bevis nog för hur betydelsefullt det är med en harmonisk och helande 

intensivvårdsmiljö. Vårdpersonal bör ta lärdom av de synpunkter och upplevelser som 

närstående uttrycker angående intensivvårdsmiljön. Dessa synpunkter och upplevelser 

kan ge vårdpersonal en vägledning om hur intensivvårdsrummet bör se ut för att främja 

välbefinnande. Vi hänvisar åter igen till Nightingale som menade att patienter skulle 

tillfriskna snabbare i en miljö med naturligt ljus, ventilation och renhet. Stichler (2009) 

framhåller vikten av helande miljöer. Författaren menar att helande miljöer skapar 

positiva upplevelser och välbefinnande, minskar stress, erbjuder komfort och hopp. En 

helande miljö måste vara det absoluta målet för alla vårdinrättningar och att det är en 

utmaning att skapa hälsosamma arbetsplatser och helande miljöer för patienter och 

närstående. 

 

Kliniska implikationer 

Denna studie är som tidigare nämnt en del i ett forskningsprojekt. Det finns andra 

studier inom projektet som belyser hur patienter upplever intensivvårdsrummet. Vår 

förhoppning är att fler intensivvårdsrum ska utformas efter närståendes och patienters 

upplevelser och önskemål. När det i framtiden skapas intensivvårdsrum som främjar 

välbefinnande hos närstående, framkommer det utifrån denna studie att det delvis kan se 

ut som följande. Rummet ska vara rymligt med gott om plats för både närstående, 

patient och personal. Det ska finnas väl tilltagna avställningsytor samt möjligheter till 

att hänga av ytterkläder. Väggarna bör vara neutrala i färgen och med något fint att vila 

blicken på. I taket kan det gärna vara till exempel någon målning som närstående och 

patient kan titta på. Det ska finnas gott om stolar och bra avskärmningsmöjligheter. 

Ljuset bör vara behagligt och det får gärna finnas fönster på rummet. Vårdpersonal bör 

sträva efter att hålla ljudnivån på rummet så låg som möjligt.  

 

Det vore intressant att forska vidare inom detta område till exempel genom att göra 

liknande studier men med fler informanter och på andra IVA runt om i landet. Det kan 

även tänkas att barns upplevelser av intensivvårdsmiljön skulle kunna inkluderas i en 

kommande studie. 
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SLUTSATS 

Studien visar att intensivvårdsrummets färgsättning, omgivning och utformning har 

betydelse för närstående och att det påverkar dem på olika sätt. Intensivvårdrummets 

miljö bör vara rogivande och närstående ska känna att det finns plats för dem nära 

patienten. Intensivvårdssjuksköterskor har en viktig roll i att stötta närstående och det 

innefattar att vara lyhörd för deras upplevelser av den speciella intensivvårdsmiljön. Att 

ta tillvara på närståendes förslag angående förändringar i intensivvårdrummet samt att 

genomföra förändringarna innebär att intensivvårdsrummet utformas så som närstående 

önskar. Vi anser att det kan leda till att närstående känner sig mer bekväma med 

intensivvårdsmiljön och att det i sin tur främjar välbefinnande för både patient och 

närstående.  
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