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SAMMANFATTNING   

Bakgrund: Det finns brister i den fysiska vårdmiljön som påverkar patientens hälsa. 

Tidigare forskning har visat att miljön upplevs som klinisk och förfallen där det inte finns 

tydliga riktlinjer för hur sjuksköterskor kan anpassa vårdmiljön efter patientens behov.  

Syfte: Att beskriva vad i den fysiska vårdmiljön som har betydelse för patientens 

välbefinnande.  

Metod: Allmän litteraturöversikt baserad på tio kvalitativa och fyra kvantitativa studier.  

Examensarbetet har en kvalitativ inriktning med en induktiv ansats.  

Resultat: Fem huvudkategorier som hade betydelse för patientens välbefinnande framkom; 

Estetisk distraktion, natur, hemlik miljö, arkitektonisk rumsutformning samt säkerhet. 

Resultatet påvisade att förändringar i vårdmiljön kan ske utifrån enkla medel och låga 

kostnader, som att införskaffa växter eller hänga upp tilltalande tavlor i vårdrummet för att 

inge harmoni och välbefinnande hos patienten.  

Slutsats: Det är viktigt att ta hänsyn till patientens individuella önskemål för att uppnå en 

vårdmiljö som främjar välbefinnande. Vårdmiljön visade sig vara en viktig aspekt i 

upplevelsen av god sjukvård för patienten. Vårdmiljön kan fungera som en stödjande 

funktion vid sjukdom och ohälsa genom att ha en positiv inverkan där välbefinnande beaktas.    

Nyckelord: hälsofrämjande, litteraturöversikt, patientperspektiv, somatisk vård, vårdmiljö.  

     

    



 

  

ABSTRACT  

Background: There are flaws in the physical health facility environment that affects 

patients' health. Previous research showed that the environment is perceived as clinical, 

decayed and that there are no clear guidelines for how nurses can adapt this environment to 

better suit patients' needs.  

Aim: To describe what it is in the physical health facility environment that affects patient's 

well-being.  

Method: Literature review of ten qualitative and four quantitative studies. This essay is 

based on qualitative methods with an inductive approach.  

Result: Five main categories that affects patient's well-being were found; Aesthetic 

distraction, nature, homelike environment, architectural room design and security. The 

results showed that changes in the health facility environment can be done easily and at low 

costs, such as adding plants or likeable paintings in the health facility room to contribute 

harmony and well-being for the patient.  

Conclusion: It is important to take patients individual requests into account in order to 

attain a health facility environment that promotes well-being. The health facility 

environment showed to be an important aspect to make patients have a good experience of 

their healthcare. The healthcare environment can be a supportive function for patients with 

illness by having a positive impact which promotes the patients well-being.   

Keywords: health care environment, health enhancing, literature review, patient point of 

view, somatic care.  
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1 INLEDNING   

Vårdmiljöns utformning kan påverka patienten och frambringa olika känslor. Efter 

författarnas egna erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen uppstod 

funderingar kring vad vårdmiljön har för betydelse för patienten. Patienter beskrev då att de 

upplevde vårdmiljön som klinisk, ointressant och färglös vilket bidrog till likgiltighet hos 

dem. Sjukhusmiljön och dess vita korridorer och skarpa onaturliga sken ingav obehag hos 

vissa patienter. Tankar har då väckts hos författarna om det i stället bör läggas mer fokus på 

att utforma en trivsam vårdmiljö för att öka möjligheterna för patienter att uppnå 

välbefinnande. Patienten ska ges möjlighet att känna sig trygg i en vårdmiljö som verkar 

helande, för att för en stund få en fristad från sin situation. Under sjuksköterskeutbildningen 

talas det mycket om den mellanmänskliga vårdmiljön och relationen mellan vårdare och 

patient, där den fysiska vårdmiljöns betydelse verkar hamna i skymundan. I examensarbetet 

kommer en ökad kunskap skapas kring vad i den fysiska vårdmiljön som har betydelse för 

patientens välbefinnande.   

Sjuksköterskor har ett ansvar att lindra lidande och främja hälsa. Genom att i detta 

examensarbete uppmärksamma och öka kunskapen om patientens upplevelse av vårdmiljön 

och hur den kan främja välbefinnandet, ska detta kunna användas i den fortsatta 

yrkesutövningen för att arbeta hälsofrämjande. Detta är av värde för vårdvetenskapen då 

sjuksköterskor ska arbeta utifrån en helhetssyn på människan. Förslaget om att skriva ett 

examensarbete kring vårdmiljöns betydelse sett ur ett patientperspektiv kom från 

vuxenpsykiatrin i Västmanland.    

2 BAKGRUND  

Bakgrunden inleds med en beskrivning av de centrala begreppen i examensarbetet, 

vårdmiljö, estetik och välbefinnande. Därefter beskrivs vårdmiljön genom en historisk 

tillbakablick under 2.2 Historisk utveckling av vårdmiljön. Under 2.3 Tidigare forskning 

beskrivs sedan 2.3.1 Miljö och människa, 2.3.2 Brister i vårdmiljöns utformning och 2.3.3 

Vårdmiljön sett ur sjuksköterskeperspektiv. Slutligen beskrivs de lagar och styrdokument 

som berör vårdmiljön, vald vårdvetenskaplig utgångspunkt och examensarbetets 

problemformulering.   
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2.1 Definitioner av centrala begrepp  

Här definieras de centrala begreppen vårdmiljö, välbefinnande samt estetik för att 

tydliggöra dess innebörd i detta examensarbete.  

2.1.1 Vårdmiljö  

Begreppet vårdmiljö ses som den plats som människor vistas i och skapar sig en uppfattning 

om i en vårdkontext (Ylikangas, 2012). Vårdmiljön ska ses som en del i  

omvårdnadsplaneringen, genomförandet och utvärderingen för att stärka patienters förmåga 

att uppleva hälsa. Vårdmiljön är både objektiv och subjektiv. Det objektiva beskrivs som den 

fysiska miljön och det som finns runt omkring oss. Det subjektiva beskrivs som en unik 

förmåga och skiljer sig från person till person. Människor upplever vårdmiljön på olika sätt 

beroende på sinnesintryck, erfarenheter och bakgrund (Edvardsson & Wijk, 2014). Ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv så ses vårdmiljön som en plats där vård bedrivs och en plats 

där människan skapar sig en livsmening både i och genom rummet. Varje individ skapar sig 

sin egen rumsupplevelse i vårdmiljön (Bergbom, 2014). En viktig aspekt i vårdmiljön är att 

den ska bevara och främja patientens egna helande krafter. Trots ett sjukdomslidande kan 

vårdmiljön verka hälsofrämjande genom att inge harmoni och glädje. För att uppnå en säker, 

effektiv och personcentrerad vård är rummets utformning av stor vikt. Vårdrummets 

utformning påverkar människor och arbetsprocesser flera år framåt, därför är det viktigt att 

besluten som rör utformningen är väl genomtänkta (Edvardsson & Wijk, 2014). En väl 

utformad vårdmiljö är viktigt även för vårdpersonalen, då det bör finnas utrymme som ger 

tillfälle till avkoppling och vila för att uppfylla vårdpersonalens behov (Caspari, 2004).  

Vårdmiljön ska ges förutsättningar för vårdpersonalen att bibehålla patientsäkerheten (Wijk, 

2014). I detta arbete syftar begreppet vårdmiljö till den fysiska omgivning patienten vistas i 

på en sjukvårdsavdelning.  

2.1.2 Välbefinnande  

WHO (2017) definierar välbefinnande som en känsla av att må bra, vilket kan delas in i ett 

fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och är starkt kopplat till begreppet hälsa. Enligt  

Watson (1993) och Wiklund (2003) så är känslan av välbefinnande subjektivt och utgår från 

personens livsvärld i den verklighet vi upplever och lever i genom våra kroppar. Den subjektiva 

upplevelsen uttrycker en känsla inombords. Upplevelsen av välbefinnande är således något 

som skiljer sig från person till person. Vidare beskriver Thord och Ainalem (2013) även 

välbefinnande som en inre styrka och förmåga att kunna samla kraft till att hantera 

sjukdomssymptom.   
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2.1.3 Estetik  

Estetik kommer ifrån grekiskans aistethis, vilket betyder förmågan att uppfatta 

sinnesintryck. Det handlar om läran om det sköna och är ett begrepp som associeras till 

design, arkitektur och alla former av konst. Estetik beskrivs som en förmåga att uppfatta 

sinnesintryck gällande uttryck och utseenden i miljön. Det innefattar inte enbart det sköna, 

utan även det fula kan betraktas som värdefullt estetiskt. Vad som är tilltalande estetiskt är 

individuellt. Begreppet beskrivs som en av de fyra grundpelarna i omvårdnaden tillsammans 

med etik, empirisk omvårdnadsvetenskap och personliga kunskaper (Wikström, 2003). 

Sjukhusmiljöns estetik delas in i åtta delar: harmoni, matens estetik, konst, rummet, ljuset, 

färgen, designen och naturen. Det beskrivs som lika kränkande för en patient att utsättas för 

en oestetisk omgivning som att bli dåligt behandlad av personalen. Patienter befinner sig i 

ett sårbart tillstånd och upplever ofta ett underläge, att då vistas i en oestetisk vårdmiljö 

beskrivs som respektlöst (Caspari, 2004).    

2.2 Historisk utveckling av vårdmiljön   

Ronsten (2009) beskriver att byggnationen av sjukhus i Norden ökar under 1800-talet. 

Innan 1800-talet finns det endast specifika vårdanläggningar i anslutning till krigsdrabbade 

områden, men större delen av vården bedrivs i hemmet med privata vårdare. Under senare 

delen av 1800-talet träder en betydelsefull person fram och utvecklar kunskapen om 

vårdmiljöns utformning, Nightingale. Nightingale (1863) beskriver då vikten av en god 

vårdmiljö för att främja patientens hälsa och återhämtning. Några av de viktigaste faktorerna 

anses vara frisk luft, rent vatten, effektiva avloppsanläggningar, gott om utrymme mellan 

sängarna, renlighet och ljus. Nightingales (1859) studier visar att det finns en direkt koppling 

mellan vårdmiljöns utformning och patientens hälsa. Hon presenterar i sin noggranna 

dokumentation att miljöns utformning är en del av vårdandet och betonar sjuksköterskans 

ansvar i att anpassa miljön efter patientens behov för att skapa förutsättningar för naturens 

läkande krafter.   

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet byggs många sjukhus med inspiration av  

Nightingales teorier kring estetikens betydelse och att ha ljusa öppna sjukhusmiljöer. Under 

1920-talet ändras istället sjukhusens arkitektoniska utformning till att möta kraven på 

funktionalitet och effektivitet. Det är inte förrän under 1980-talet som estetikens roll får 

betydelse igen vid planering av vårdmiljöer (Wijk, 2014). Flertalet av dagens sjukhus är 

byggda med idéer från 1940-talet, då filosofin var att behandla patienter på löpande band 

med avskalade kliniska miljöer. I Sverige sker den största tillväxten av sjukhus under 60talet 

då industrisamhället hade stor framgång (Dilani, 2001).  
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2.3 Tidigare forskning  

Här sammanställs funna forskningsresultat kring hur miljön inverkar på människan, brister 

i vårdmiljöns utformning och vårdmiljön sett ur ett sjuksköterskeperspektiv.   

2.3.1 Miljö och människa   

När människan drabbas av sjukdom eller ohälsa tydliggörs hur beroende människan är av 

miljön. Den omgivande miljön samspelar med våra personliga förutsättningar och vid ohälsa 

kan detta bidra till obehag och beroende. För att motverka obehag gäller det att arbeta med 

de bristande personliga förutsättningarna, för att på så vis utforma en miljö som stödjer de 

kvarvarande resurserna och kompenserar för de personliga nedgångarna. Detta bidrar till 

personcentrering och en lyhördhet för varje individs egna förutsättningar, där individen får 

vara med i utvecklingen av miljöns utformning (Wijk & Nordin, 2017). Miljön kräver 

mänsklig tolkning och det är individens individuella intelligens som avgör denna tolkning. 

En människas ålder, erfarenhet och intelligens ligger i balans med de krav som omgivningen 

ställer. När en människa med hög intelligens vistas i en miljö som ger för få intryck bidrar 

det till ett ändrat beteende i form av tappat fokus och ointresse. Om istället en människa 

med lägre intelligens vistas i en miljö som ställer för höga krav klarar inte individen av att 

tolka miljön och hamnar då i ett förvirrat tillstånd. Är omgivningen anpassad till individens 

egna förutsättningar visar sig detta genom välbefinnande eller självständighet (Zeisel m.fl.  

2003).   

2.3.2 Brister i vårdmiljöns utformning   

Patienter uttrycker behov av en estetiskt tilltalande och kulturell miljö (Moss & O'Neill,  

2013). Estetiken ges låg prioritet hos många sjukhus och inga direkta riktlinjer finns kring 

hur den ska vara utformad, endast att den ska vara utformad för att främja patientens 

välbefinnande. Estetiken i miljön påverkar en människas känslor medvetet eller omedvetet 

och känslor har en stor betydelse för individens fysiska och psykiska hälsa. Det visar sig i ett 

eget ”språk” där alla sinnen kommunicerar kontinuerligt med varandra ut i varje cell av 

kroppen, vilket påverkar människor antingen positivt eller negativt. Att känna harmoni och 

lycka i en vårdmiljö kan direkt påverka patienter till en bättre upplevd hälsa och motverka 

destruktiva stressfaktorer där stress kan ses som ett hinder i främjandet av välbefinnandet. 

Estetiken beskrivs ha stor betydelse - mer än vad vi tänker oss, därför bör den ges mer 

uppmärksamhet i sjukvården (Caspari, Eriksson & Nåden, 2006). I Caspari, Eriksson och 

Nådens (2011) studie görs en utvärdering av norska sjukhus, där det visar sig att den 

estetiska utformningen är nästintill frånvarande. Behovet av underhåll betonas, då mycket 
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står i förfall. Den förfallna och slitna vårdmiljön bidrar till upplevelsen av att vistas på en 

smutsig plats, även om miljön i sig kanske inte är smutsig. Förfall i form av sprickor i tapeter 

eller repade ytor kan vara gömställen för bakterietillväxt, vilket är negativt ur ett 

hygienperspektiv. Enligt Wijk och Nordin (2017) så är sjukhus ofta placerade långt ifrån det 

omgivande samhället, vilket kan bidra till att patienten isoleras från det normala 

samhällslivet och detta försvårar för närstående att komma på besök. Olausson, Ekebergh 

och Österberg (2014) samt Rowlands och Noble (2008) beskriver dagens patientrum som 

enformiga och färglösa. Avsaknaden att ha något annat att vila ögonen på än all den 

medicinska utrustningen som kopplas till sjukdom, kan bidra till att 

återhämtningsprocessen förlängs och livskvaliteten försämras.  

Sjukhusrummen saknar i flera fall utrymme för trivsel för både patienter och 

sjukvårdpersonal. Sjukhusmiljön behöver bli mer modern, vilket kan utföras med enkla 

medel och utan stora ekonomiska kostnader (Caspari, m.fl., 2011). Beslut angående 

vårdmiljön har tidigare tagits av arkitekter och byggarbetare och det saknas ett samarbete 

med patienter och sjukvårdspersonal. Den fysiska vårdmiljön anses idag vara en viktig 

kvalitetsfaktor för att förbättra vården, men samtidigt behöver samarbetet utvecklas mellan 

de olika aktörerna för kvalitetsförbättringar i verksamheten. Det krävs att man tidigt i 

processen av lokalutformningen har kunskap om vad de som ska vistas i vårdmiljön har för 

behov och krav. Dessa krav ska formuleras som mål i processen av utformningen 

(Henriksen, Isaacson, Sadler & Zimring, 2007).   

2.3.3 Vårdmiljön sett ur sjuksköterskeperspektiv  

Sjuksköterskor har ett betydande ansvar över vårdmiljön för att skydda, stötta och förbättra 

situationen för patienter (Watson, 2007). Sjuksköterskor upplever att det finns brister i den 

arkitektoniska utformningen av vårdmiljön. Den beskrivs som trång och där fokus enbart 

ligger på att ge plats för medicinsk utrustning och därmed glöms den estetiska utformningen 

bort. En bristande fysisk miljö försvårar sjuksköterskors arbete och försämrar arbetsmiljön, 

samtidigt som det påverkar patientsäkerheten negativt. Kombinationen av den bristande 

utformningen av vårdmiljön och den upplevda stressen i arbetet bidrar till en försämrad 

vård för patienten. Att inte vårdmiljön ger det utrymme som behövs i vårdandet uppges 

minska känslan av kontroll. En rogivande miljö kan främja sjuksköterskors arbete genom att 

minska stressen och oron som arbetet för med sig. Den kan medföra motivation till det 

fortsatta arbetet och ge känslor av styrka till vårdandet. Sjuksköterskor beskriver hur de 

försöker minska stressen i vårdmiljön genom att exempelvis minska ljudnivån i miljön, på 

larm eller liknande. Allt för att motverka att patienter störs och upplever stress (Olausson 

m.fl, 2014).   
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En väl utformad vårdmiljö beskriver sjuksköterskor vara viktigt för att visa respekt för 

patientens värdighet (McCuskey Shepley m.fl., 2016). Sjuksköterskor betonar vikten av en 

vårdmiljö som ger utrymme att beakta patientens integritet, vilket i dagsläget ej är 

uppnåeligt på grund av patientrummens bristfälliga utformning. Att ha tillgång till större 

rum eller helst av allt, enkelrum, beskrivs som önskvärt för att kunna upprätthålla patientens 

integritet. Sjuksköterskor känner skam över att behöva placera flera svårt sjuka i samma rum 

och i värsta fall vid överbeläggningar, i korridorer (Engström & Söderberg, 2007). Den 

bristande tiden uppges som en försvårande faktor i att ge god vård. Förslagsvis kan 

vårdmiljön utformas för att spara tid genom att bygga automatiska dörrar eller göra det 

närmare till återvinningen av medicinskt material (Beckstrand, Rasmussen, Luthy & 

Heaston, 2012). Istället för att nya sjukhus byggs, så byggs nya avdelningar som en 

påbyggnad av de gamla sjukhusen. Detta bidrar till att sjuksköterskor upplever förvirring 

(Ebrahimi, Mardomi & Rahimabad, 2013).   

Sjuksköterskor strävar efter att anpassa vårdmiljön för de som vistas i den, där även 

patientens anhöriga räknas in. Anhöriga kan många gånger uppleva vårdmiljön som 

skrämmande och främmande. Önskan är att de anhöriga ska kunna vara delaktiga i vården 

samt minska den upplevda stressen i vårdmiljön. Att bjuda in anhöriga i vårdandet kan 

skapa en tydligare bild av vem patienten är, vilket ger sjuksköterskor förutsättning till en 

individanpassad vård (Engström & Söderberg, 2007).   

2.4 Lagar och styrdokument gällande vårdmiljön  

I Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning skrivs att en legitimerad 

sjuksköterska bör kunna kritiskt reflektera över och utveckla en god och säker vårdmiljö. 

Sjuksköterskor bör även delta aktivt i att utveckla utformningen av vårdmiljön för att 

uppmärksamma och förebygga arbetsrelaterade risker samt tillämpning av evidens. Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS, 2017:30) 3 kap 2 § så ska hälso- och sjukvården 

bedrivas för att förebygga ohälsa. I 5 kap 1 § står även att vården ska vara av god kvalitet och 

tillgodose patientens behov av trygghet och säkerhet. Vården ska bedrivas genom att vara 

lika för alla samt respektera patientens integritet och värdighet med målet att göra patienten 

delaktig i sin egen vård.  

Vårdmiljön är inte enbart till för patienten, utan är också en arbetsmiljö för sjuksköterskor 

och annan personal som är verksamma där. Enligt Arbetsmiljölagen (SFS, 1977:1160) 2 kap.  

3§, ska arbetslokalen vara utformad och inredd så att den är lämplig i arbetsmiljösynpunkt. 

Vidare säger Arbetsmiljölagen (SFS, 1977:1160) i 4 § att de arbetshygieniska förhållandena 

ska vara tillfredsställande vad det gäller ljud, luft och ljus där skyddsåtgärder ska vidtagas för 

att undvika skador på platser genom till exempel fall, ras eller brand. I Arbetsmiljölagen 
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(SFS, 1977:1160) 3 kap. 1 § framkommer att arbetsgivare och arbetstagare tillsammans ska 

arbeta för att arbetsmiljön ska bli god. En säker och trygg arbetsmiljö för vårdpersonalen ger 

även en tryggare miljö för patienterna.  

2.5 Vårdvetenskaplig utgångspunkt   

Resultatet i examensarbetet kommer att diskuteras i relation till Watson (1985, 1993, 1999, 

2007, 2008) teorier kring hälsa, människa och miljö. Fokus läggs på Watsons beskrivning av 

den åttonde caritasprocessen som handlar om att skapa en helande miljö för patienten. 

Anledningen till att Watson (1985, 1993, 1999, 2007, 2008) valdes är att hon lägger tyngd på 

vårdmiljön som ett av sjuksköterskans viktigaste arbetsområden, vilket ansågs vara av 

relevans för detta examensarbete.   

2.5.1 Watsons teorier om människa och hälsa   

Watsson (1993) ser människan som en andlig varelse, där människan är förenad med 

universum genom sin andliga dimension. Människan ses som en värdefull individ som ska 

värderas högt, skötas om, respekteras och förstås. När människan upplever en koppling 

mellan det kroppsliga och själsliga sinnet, så kan en känsla av balans uppnås. Det handlar 

om att kunna förena sin inre och yttre värld för att på så vis känna mening. Människan 

existerar genom den totala summan av de olika delarna av kroppen, sina tankar, 

förnimmelser, begär, minnen och levnadshistoria, men bör också ses som en del av naturen. 

Sjuksköterskor ska behandla människan utifrån att kropp och själ står i relation till 

varandra. Människan är inte ett objekt som kan separeras från sig själv, universum eller 

naturen. Att vara sjuksköterska innebär alltså inte enbart att vara tekniskt skicklig, utan det 

handlar även om att kunna anpassa vården efter den unika individen och att vara lyhörd för 

människans upplevelser. Genom att vara lyhörd skapas möjlighet för patienten att hantera 

sin livssituation vilket ses som ett viktigt omvårdnadsmål.   

Watson (1993) ser hälsa som en andlig, kroppslig och själslig enhet av harmoni. En 

människa som upplever obalans i det själsliga, kan leda till upplevelsen av ohälsa vilket kan 

skapa sjukdom som följd. Ett av de mänskliga behoven och en faktor för att en människa ska 

känna harmoni, är att känna samhörighet till sin omvärld och till sitt sanna jag. Ju närmare 

man kommer sitt sanna jag desto närmare kommer man till en harmoni i kropp, själ och 

ande. För att uppnå harmoni krävs det även att människans mindre harmoniska känslor, 

tankar och krafter frigörs eller ersätts av sådana som är mer i harmoni med självet och 

skapar välbefinnande.  
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Den transpersonella omsorgens konst ser Watson (1993) som ett verktyg för sjuksköterskor 

att hjälpa patienten att uppnå välbefinnande och känna hälsa. Den handlar om förmågan att 

kunna överföra sina känslor mellan varandra och på så vis påverka en annan persons 

sinnesstämning, antingen negativt eller positivt. Genom den mänskliga omsorgen så kan 

sjuksköterskor återspegla och/eller ingripa i patientens tillstånd genom sina sinnen, rörelser, 

ljud, ord, färger och former, vilket anses vara ett viktigt redskap i arbetet för att patienten 

ska uppnå ett välbefinnande och känna harmoni i sin tillvaro. Då kan personen sedan få 

tillgång till sina egna helande processer och hitta mening i sin tillvaro.  

2.5.2 Den åttonde caritasprocessen  

De tio caritasprocesserna, ursprungligen Carative Factors, handlar om att omsätta teori till 

praktik, så kallade omsorgsfärdigheter. Dessa är de grundläggande värden som ska levas och 

uttryckas och utgör en etisk och filosofisk grund (Watson, 1985; 2007). Den åttonde 

caritasprocessen beskriver vikten av en helande miljö på alla nivåer, där sjuksköterskan bör 

sträva efter att förbättra de stödjande och skyddande faktorerna i miljön så som tilltalande 

kulörer och interiörer (Watson, 2008). Genom att arbeta fram en estetisk tilltalande miljö 

kan sjuksköterskor underlätta för patienter att uppnå välbefinnande. Vidare beskrivs hur 

miljöer kan upplevas som antingen harmoniska eller oharmoniska beroende på hur de är 

utformade i exempelvis form, färg, ljus eller ljud. En miljö som är harmonisk beskrivs vara 

väsentlig för människors hälsa och förmåga till återhämtning, samt möjlighet att bibehålla 

sitt privatliv och integritet även i vårdmiljön. Det kan även handla om att skapa en miljö som 

är trygg och säker för patienter så att de inte behöver utsättas för negativa influenser i 

vårdmiljön. Det kan bidra till att göra vårdmiljön mer harmonisk och att patienter får 

förståelse för sin situation och genom detta kan sedan hälsa lättare uppnås. Miljön beskrivs 

som en helhet av fysiska förutsättningar, mellanmänskligt samspel och ömsesidigt utbyte av 

energier. Även en ren och estetiskt tilltalande miljö som är bekväm för patienter, både fysiskt 

men också psykiskt, är av vikt (Watson, 1985).  
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2.6 Problemformulering  

Patienters välbefinnande står i nära relation till hälsa och är ett av omvårdnadens 

huvudområden. Watson beskriver vårdmiljön som ett av sjuksköterskans viktigaste 

arbetsområden där en väl utformad fysisk vårdmiljö ger möjlighet för patienten att uppnå 

välbefinnande. Att vårdas på sjukhus innebär att människan förflyttas till en ny miljö för att 

bli patient i en vårdkontext. Patienter befinner sig ofta i en sårbar och utsatt situation, där 

det i tidigare forskning beskrivs som respektlöst att vistas i en oestetisk vårdmiljö. Därför är 

det viktigt att personalen är lyhörd för patientens individuella behov i vårdmiljön. Den 

fysiska vårdmiljön kan användas för att främja patientens välbefinnande, men det finns 

brister i vårdmiljöns utformning som hämmar detta. Flertalet sjukhus har idag fokus på att 

vården ska vara så effektiv som möjligt, vilket har bidragit till en allt mer steril och kliniskt 

utformad miljö med få sinnesintryck. Detta kan bidra till svårigheter för patienter att känna 

trivsel och har beskrivits generera stress, vilket i sig kan skapa ett hinder för patienter att 

uppnå välbefinnande. Kunskap om den fysiska vårdmiljöns betydelse för patienters 

välbefinnande är av vikt för att sjuksköterskor ska kunna använda den i sitt sätt att arbeta 

hälsofrämjande. Författarna avser ge ökad kunskap om vad i den fysiska vårdmiljön som har 

betydelse för patienters välbefinnande.  

3 SYFTE   

Att beskriva vad i den fysiska vårdmiljön som har betydelse för patientens välbefinnande.  

 

 

4 METOD   

En allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) valdes som metod för att få en 

kunskapsöversikt inom det valda problemområdet och för att på så sätt besvara arbetets 

syfte. Utförandet av denna litteraturöversikt innebar att systematiskt utvalda studier inom 

ett begränsat område har kvalitetsgranskats enligt Fribergs (2017) granskningsfrågor för 

kvalitativa respektive kvantitativa studier (se bilaga C), analyserats och sammanställts till en 

beskrivande översikt. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har granskats för att komma 

fram till ett resultat. Detta examensarbete har en kvalitativ inriktning med induktiv ansats, 

vilket ansågs relevant för examensarbetets syfte. Beskrivningen av hur datamaterialet 
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samlats in finns under 4.1 Urval och datainsamling. Insamlat datamaterial har granskats 

enligt Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsfrågor, vilket kan ses under rubrik 4.2 

Kvalitetsgranskning.  

4.1 Urval och datainsamling  

I den valda analysmetoden allmän litteraturöversikt användes vetenskapliga artiklar som 

aktuellt datamaterial. Dessa söktes fram via databaserna CINAHL Plus och PubMed. Dessa 

databaser innehåller enligt Östlundh (2017) studier inom området omvårdnadsvetenskap 

från ett stort antal tidskrifter. Sökningarna gjordes i november 2017. För att få fram de första 

sökorden till den generella sökningen användes ordboken Svensk MeSH (Medical Subject 

Headings). Detta för att översätta ordet vårdmiljö till den korrekta engelska söktermen;  

"health facility environment". Sökorden var olika varianter av “health facility environment”, 

"well-being" samt "patient". Vid sökningar på specifika begrepp användes citattecken (" ") 

för att begränsa sökningen. För att kombinera sökord och göra sökningen mer specifik 

användes den booleska operatören AND. Operatören OR användes för att göra sökningen 

mer utvidgad genom olika synonymer till sökordet. Dessa operatörer ökar enligt Östlundh 

(2017) studiens sensitivitet. Ett exempel på en sökning i sin helhet såg ut som följer, "health 

facility environment" AND "well-being" OR "wellbeing" AND patient. Denna sökning 

genererade 3365 sökträffar på databasen PubMed, vilket ansågs vara för högt antal träffar 

för att kunna utföra en litteraturöversikt inom avsedd tidsram. För att göra sökningen mer 

specifik så riktades sökorden in på att endast ge träffar antingen i studiens abstrakt [AB], 

titel [TI] eller huvudområde [MJ]. Detta medförde att sökträffarna blev betydligt färre, 

endast sju stycken. I dessa sju studier hittades nya viktiga sökord under studiernas nyckelord 

som var av relevans för examensarbetets syfte, vilket gjorde att sökorden breddades.  

Exempelvis så hittades sökorden "healing environment", "hospital environment","patients 

attitudes" och "patient experience".  I bilaga A finns en redogörelse över vilka sökord som 

använts, vilken databas, datum för sökningen, avgränsningar och antalet träffar vid 

databassökningen.   

För att begränsa sökningarna till att besvara examensarbetets syfte användes inklusions- och 

exklusionskriterier. Inklusionskriterier vid sökningarna var att studierna skulle finnas 

tillgängliga i full text, vara primärkällor och peer-reviewed. Detta innebar enligt CODEX 

(2017a) att studierna har kritiskt granskats om sin empiriska tillförlitlighet för att sedan ha 

publicerats i en vetenskaplig tidskrift. Till en början inkluderades endast studier som var 

publicerade tidigast år 2012. Årsbegränsningen visade sig inte ge ett tillräckligt antal träffar 

för att svara an på valt syfte, vilket medförde att sökningen istället inkluderade studier 
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publicerade mellan år 2007–2017. Studierna skulle även utgå från ett patientperspektiv och 

vårdvetenskapsperspektiv. Ytterligare inklusionskriterier var att patienter som deltog i 

studien skulle vara över arton år och vara inneliggande på en sjukvårdsavdelning. Vissa 

studier har inkluderats där flera perspektiv ingick, som exempelvis närståendes eller 

sjukvårdspersonals perspektiv. För att dessa studier skulle inkluderas var kravet att de olika 

perspektiven kunde urskiljas. Exklusionskriterier vid sökningarna var att studier som befann 

sig utanför sjukhusets väggar så som på ett äldreboende eller inom hemsjukvården 

exkluderades. Studier där patienter haft demenssjukdom eller annan kognitiv 

funktionsnedsättning har exkluderats, då detta kan ha inneburit att vårdmiljön krävt 

specifika åtgärder. Studier som till exempel genomfördes på en psykiatrisk avdelning och 

utanför allmänsjuksköterskans kompetensområde har exkluderats.   

Inga inklusions- eller exklusionskriterier har gjorts gällande vilket land som studien har 

utförts i. Manuella sökningar i Google Scholar utfördes genom att söka på titlar utifrån de 

redan utvalda studiernas referenslistor. Detta genererade dock inte i några nya studier som 

ansågs vara användbara för examensarbetets syfte. De flesta sekundärkällor som fanns i 

referenslistor var äldre än tio år gamla. Totalt resulterade sökningarna i 69 träffar där 40 

abstrakt lästes och där slutligen 18 studier valdes ut till att kvalitetsgranskas. De studier som 

föll bort innan kvalitetsgranskningen uppfyllde inte de valda inklusions- och 

exklusionskriterierna.  

4.2 Kvalitetsgranskning  

En systematisk kvalitetsgranskning av de 18 studier som motsvarade inklusionskraven 

utfördes enligt Fribergs (2017) granskningsfrågor, för kvalitativa respektive kvantitativa 

studier (se Bilaga C). Detta för att kunna exkludera artiklar med bristande kvalitet och 

inkludera de artiklar som innehöll medelhög till hög kvalitet. Granskningsfrågorna 

besvarades utifrån ett kritiskt förhållningssätt för att säkerställa varje studies kvalitet och att 

den var relevant för syftet. Författarna diskuterade det kommande utförandet genom 

vägledning av Fribergs (2017) granskningsfrågor för att det inte skulle finnas några 

skillnader i utförandet. Därefter delades studierna upp mellan författarna. Studierna 

poängsattes därefter i överensstämmelse med hur många av granskningsfrågorna som var 

uppfyllda. Författarna använde 12 av de förslagna granskningsfrågorna för både kvalitativ 

och kvantitativ metod hämtade från Friberg (2017), detta för att få ett likartat antal frågor 

och därpå utforma ett poängsystem. Här gjordes bedömningen att 7-8 poäng gav en 

medelhög kvalitet och 9-12 poäng gav artikeln en hög kvalitet. Poängen var ett poäng per 

uppfylld granskningsfråga. De studier som inte uppfyllde sju poäng i kvalitetsgranskningen 
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bedömdes ha en låg kvalitet och exkluderades. Efter granskning och diskussion mellan 

författarna ansågs två av de 18 artiklar som kvalitetsgranskades ha medelhög kvalitet och 12 

artiklar ha hög kvalitet. Fyra artiklar nådde inte upp till en medelhög nivå utifrån 

poängsystemet vilket ledde till att dessa inte ingår i examensarbetets analys. Anledningen till 

att dessa studier inte nådde upp till sju poäng i kvalitetsgranskningen var att de saknade 

delar i studien som ansågs viktiga. Exempelvis så saknades i flera av de studier som 

exkluderades ett tydligt formulerat syfte eller problemområde, etiskt resonemang, 

metoddiskussion, teoretisk utgångspunkt och omvårdnadsvetenskaplig teoribildning. 

Studierna ansågs inte heller ha tillräckligt med resultat som svarade an på examensarbetets 

syfte. Totalt valdes 14 artiklar ut, tio kvalitativa och fyra kvantitativa. Anledningen till den 

ojämna fördelningen var att datainsamlingen utifrån valda inklusions- och  

exklusionskriterier inte gav tillräckligt urval av kvantitativa artiklar. Detta gjorde att en helt 

jämn fördelning inte kunde uppnås trots att detta eftersträvades.  

4.3 Dataanalys  

De 14 artiklar som höll medelhög och hög kvalitet i kvalitetsgranskningen sammanställdes 

till en litteraturöversikt. I en litteraturöversikt enligt Friberg (2017) delas analysen in i fyra 

steg. Det första steget i analysprocessen var att läsa studierna flera gånger för att verkligen 

förstå innehåll och sammanhang. Studierna lästes av båda författarna separat där allt i 

resultatet som svarade an på examensarbetets syfte markerades. Detta medförde att risken 

för att användbart datamaterial gick förlorat eliminerades, då studierna lästes av båda 

författarna. Det markerade resultatet från varje studie sammanfördes i ett dokument, där det 

enkelt gick att se vilket resultat som hörde till vilken studie. Alla studier lästes och 

sammanfattades först separat och diskuterades sedan gemensamt för att säkerställa att de 

uppfattats likvärdigt. Detta för att minimera risken för feltolkning i exempelvis 

språköversättning eller huruvida en del i en text kunde förstås. Resultatet diskuterades 

utifrån hur de besvarade examensarbetets syfte och för att slutligen uppnå ett gemensamt 

analysmaterial. Det var inga större skillnader i uppfattning av studiernas resultat mellan 

författarna, vilket gjorde att processen underlättades. Oenighetliga uppfattningar handlade 

om relevansen i om en del i resultatet svarade an på examensarbetets syfte eller inte. Detta 

diskuterades mellan författarna för att nå fram till en gemensam ståndpunkt. Steg två i 

processen var att sammanställa studierna i en översiktstabell, där det på ett lättöverskådligt 

sätt i analysprocessen gick att se vilken studie som innehöll vilka fynd. Översiktstabellen 

bestod av rubrikerna titel, författare, syfte, metod och resultat. Under rubriken resultat 

presenterades all data och de fynd som svarade an på examensarbetets syfte. Steg tre i 
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analysen var att jämföra likheter och skillnader i studiernas syfte, metod och resultat med 

hjälp av översiktstabellen. Hänsyn togs till att kvalitativt och kvantitativt material 

presenterats på olika sätt. De kvantitativa studierna fokuserade på de statistiska mätningar 

som utförts och i de kvalitativa studierna fokuserades det på ord och teman. Därav går det 

inte att göra en exakt jämförelse mellan kvalitativa och kvantitativa studier. Det sista och 

fjärde steget innebar att göra en sammanställning av analysen, detta utgjorde  

examensarbetets resultat. Här diskuterades fynden i studiernas resultat för att därefter enas 

om gemensamma huvudkategorier och dess benämningar. Detta sammanställdes i fem 

lämpliga huvudkategorier: estetisk distraktion, natur, hemlik miljö, arkitektonisk 

rumsutformning samt säkerhet.    

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Etiska överväganden har gjorts gällande valda vetenskapliga studier. De skulle ha genomgått 

en etisk prövning utförd av en forskningsetisk nämnd. Studierna i detta examensarbete är 

baserade på människors upplevelser av vårdmiljön. Forskning som godkänts skall ha 

respekterat de mänskliga rättigheterna och människans grundläggande friheter ska ha 

beaktats. Därför ska alltid ett informerat samtycke till att fritt delta i studien finnas 

dokumenterat (CODEX, 2017b). Ett annat krav var att inte stjäla, plagiera, fabricera eller 

förvränga något data. För att undvika plagiering har referens alltid angetts enligt 

referenssystemet APA. Insamling av data utfördes med ett kritiskt och öppet förhållningsätt, 

med sökord som var relevanta för examensarbetets syfte.   

6 RESULTAT   

Examensarbetets syfte var att beskriva vad i den fysiska vårdmiljön som har betydelse för 

patientens välbefinnande. Nedan följer en sammanställning av likheter och skillnader i 

studiernas syfte, metod och resultat.   

6.1 Likheter och skillnader i studiernas syfte   

Tishelman, Lindqvist, Hajdarevic, Rasmussen och Goliath (2016) samt Timmermann, 

Uhrenfeldt, Terp Høybye och Birkelund (2013) hade syftet att undersöka vårdmiljöns 

betydelse för patienter i livets slut på en sjukvårdsavdelning. Terp Høybye (2013) och 
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Browall, Koinberg, Falk och Wijk (2013) hade syftet att beskriva cancerpatienters upplevelse 

av vårdmiljön. Timmermann, Uhrenfeldt och Birkelund (2013) samt Olausson, Lindahl och 

Ekebergh (2013) hade syftet att beskriva omgivningens betydelse för patienten på en 

intensivvårdsavdelning. Timmermann, Uhrenfeldt och Birkelund (2015) hade syftet att 

beskriva vårdmiljöns betydelse för kritiskt sjuka patienter och utfördes på två olika 

medicinska vårdavdelningar. Trochelman, Albert, Spence, Murray och Slifcak (2012) syftade 

till att beskriva vårdmiljöns betydelse för hjärtsjuka patienter på en nybyggd vårdavdelning.   

Tre av studierna var inriktade på fysiska ting i miljön, där Dijkstra, Pieterse och Pruyn 

(2008) samt Park och Mattsson (2009) hade syftet att beskriva växters betydelse för 

patientens välbefinnande. Park och Mattsson (2009) hade även syftet att beskriva vilken 

effekt växter hade på patientens tillfrisknande efter en operation på en kirurgisk 

vårdavdelning. Dijkstra m.fl. (2008) utfördes på en somatisk vårdavdelning. Suter och 

Baylin (2007) vars syfte var att beskriva konstens betydelse för patientens välbefinnande 

utfördes på en vårdavdelning där de deltagande var diagnostiserade med cancer. Johansson, 

Bergbom och Lindahl (2012) skiljde sig från de andra studierna i och med att deras syfte var 

att beskriva ljudets betydelse för patienten på en intensivvårdsavdelning. Campos Andrade, 

Luisa Lima, Roberto Pereira, Fornara och Bonaiuto (2013) och LaVela, Etingen, Hill och 

Miskevics (2016) hade syftet att mäta patienternas uppfattningar om den fysiska vårdmiljön 

på fyra olika sjukhus.   

6.2 Likheter och skillnader i studiernas metod   

I tio av artiklarna använde sig forskarna av kvalitativ metod och i fyra av artiklarna använde 

sig forskarna av kvantitativ metod. Tishelman m.fl. (2016), Suter och Baylin (2007), 

Timmermann m.fl. (2015), Timmermann m.fl. (2012), Johansson m.fl. (2012) och 

Trochelman m.fl. (2012) var av kvalitativ metod och baserades på semistrukturerade 

intervjuer för insamling av data. Terp Høybye (2013), Timmermann m.fl. (2013) och 

Timmermann, Uhrenfeldt och Birkelund (2015) hade en kombination av intervjuer och 

fältstudier. Terp Høybye (2013) och Olausson m.fl. (2013) baserades på ostrukturerade 

intervjuer och Browall m.fl. (2013) använde sig av intervjuer av fokusgrupper. Tishelman 

m.fl. (2016) och Olausson m.fl. (2013) använde sig även av fotografier som de deltagande 

tog, där det sedan tillkom en efterföljande intervju som baserades på fotografierna. Dijkstra 

m.fl. (2008), Park och Mattsson (2009), LaVela m.fl. (2016) och Campos Andrade m.fl. 

(2013) använde kvantitativ metod som var baserad på självskattningsformulär. Park och 

Mattsson (2009) använde sig även av fysiologiska mätningar.   
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6.3 Likheter och skillnader i studiernas resultat  

Här presenteras studiernas resultat där fem huvudkategorier identifierades för att 

sammanställa likheter och skillnader, 6.3.1 Estetisk distraktion, 6.3.2 Natur, 6.3.3 Hemlik 

miljö, 6.3.4 Arkitektonisk rumsutformning och 6.3.5 Säkerhet.   

6.3.1 Estetisk distraktion  

Patienter uppgav det som viktigt att ha något vackert och tilltalande att vila ögonen på i 

patientrummet för att de skulle kunna känna välbefinnande (Browall m.fl., 2013; Dijkstra 

m.fl., 2008; LaVela m.fl., 2016; Suter & Baylin, 2007; Timmermann m.fl., 2013;  

Timmerman, Terp Høybye m.fl., 2015; Tishelman m.fl., 2016). Sensorisk stimulans från den 

estetiska utformningen beskrevs som viktigt för att inte bli uttråkad. Patienter beskrev att 

det hände något i både kropp och själ när ögonen vilade på något vackert (Suter & Baylin, 

2007; Timmermann m.fl., 2013; Tishelman m.fl., 2016). En attraktiv estetisk utformning 

bidrog till minskad stress och bättre förmåga till återhämtning hos patienterna (Dijkstra  

m.fl., 2008). Var miljön väl utformad estetiskt så kunde det skapa en välkomnande atmosfär 

(Timmermann, Terp Høybye m.fl., 2015). De positiva tankar som de estetiska 

utformningarna förde med sig bidrog till att patienten hade förmåga till bibehållande av 

identiteten (Timmermann m.fl., 2013).  

Konst beskrevs som en viktig aspekt för att kunna skapa en mer tillfredsställande omgivning 

(Suter & Baylin, 2007; Timmermann m.fl., 2013; Timmermann, Terp Høybye m.fl., 2015). 

Konst var något som höjde patienters humör och bidrog till att miljön kändes mindre 

institutionell. Konsten öppnande upp för samtal och sociala interaktioner mellan vårdare 

och patienter. Detta ledde i sin tur till att patienter även kunde drömma sig bort och 

föreställa sig andra platser utanför sjukhuset. Konsten bidrog även till att patienter erhöll 

kapacitet att flytta fokus från sjukdom och sjukhus och gav i stället patienter en form av 

fristad. Sorgsna tankar kunde med hjälp av konst bli mer positiva (Suter & Baylin, 2007; 

Timmermann m.fl., 2013). Rummets färgsättning bidrog också till positiva känslor och 

harmoni för patienten, vilket i sin tur ökade patientens känsla av välbefinnande (Dijkstra  

m.fl., 2008; LaVela m.fl., 2016; Timmermann m.fl., 2013; Tishelman m.fl., 2016). Färger var 

något flera patienter i studien önskade mer av i en sjukhusmiljö. Sjukhusmiljön beskrevs 

som klinisk med vita och kalla färger. Patienter beskrev att varma färger gav ett vänligare 

och mer välkomnande intryck (Timmermann, Terp Høybye m.fl., 2015; Timmermann m.fl., 

2013).  
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6.3.2 Natur  

Att se natur uppgavs som något positivt och skapade en förbindelse till världen utanför  

(LaVela m.fl., 2016; Olausson m.fl., 2013; Terp Høybye, 2013; Timmerman m.fl., 2013, 

Timmerman m.fl., 2015; Tishelman m.fl., 2016) och gjorde att patienterna kunde känna 

välbefinnande (Campos Andrade m.fl., 2013). En vy mot naturen och utomhusmiljön bidrog 

till att patienterna kunde glömma negativa tankar och i stället tänka på fina minnen och på 

så vis bevara sin egen identitet (Timmerman m.fl., 2013). Att på något vis vara 

sammankopplad till naturen var något som gav välbefinnande och känslor av harmoni hos 

patienterna. Tröttheten hos patienterna som hade växter på rummet var även mindre  

(p=0.03) och de hade mindre ångest (p=0,02) än kontrollgruppen (Park & Mattson, 2009). 

Att det i sjukhusmiljön fanns växter bidrog till minskad stress hos patienterna (p=0,022) 

men även att rummet upplevdes som mer attraktivt (p=0,017) (Dijkstra m.fl., 2008). 

Inomhusväxter visade sig även sänka patienternas systoliska blodtryck (p =0,05), dämpade 

deras ångest och hjälpte dem att bättre hantera smärta i samband med operation. 

Inomhusväxterna visade sig även ha en terapeutisk verkan som ledde till kortare 

sjukhustider. Det visade sig även att 96 % av patienterna som hade växter på rummet var 

nöjda med det och uppgav då växterna som den mest positiva faktorn i rummet (Park & 

Mattson, 2009).   

Insläpp av dagsljus till patienternas rum beskrevs också som en viktig och positiv komponent 

(Campos Andrade m.fl., 2013; Terp Høybye, 2013; Timmerman m.fl., 2013; Timmerman 

m.fl., 2015; Tishelman m.fl., 2016; Trochelman m.fl., 2012). Ljuset gav känslor som glädje, 

upprymdhet, frihet och harmoni, ingav lugn och fick patienterna att känna sig mer 

avslappnade. En närhet till naturen inkluderade även möjligheten att kunna släppa in frisk 

luft på rummet, vilket gjorde patienterna gladare och bidrog till personlig styrka och 

välbefinnande trots sjukdom (Browall m.fl., 2013; Timmermann m.fl., 2015). Naturen 

beskrevs också rent allmänt av patienterna som en association till att vara levande och att 

hålla fast vid livet, gav hopp om att få återvända hem och lokaliserade tiden (Olausson, 

2013).  

6.3.3 Hemlik miljö  

Det framkom i fyra kvalitativa studier (Olausson m.fl., 2013; Suter & Baylin, 2007; Terp 

Høybye, 2013; Tishelman m.fl., 2016) och en kvantitativ studie (LaVela m.fl., 2016) att det 

var viktigt att kunna personifiera sin omgivning i form av att exempelvis ta med sig egna 

foton eller andra personliga tillhörigheter för att känna sig som hemma. Personliga föremål 

beskrevs inge lugn och säkerhet för patienter vilket kunde lindra deras lidande. Suter och 
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Baylin (2007) beskrev även att möjligheten att ta med sig egna föremål skapade värme i 

patientrummet och bidrog till att patienter kunde drömma sig bort från sjukhuset och 

genom detta känna frid.  

Att känna sig som hemma stärkte den egna identiteten och medförde positiva känslor  

(Timmermann m.fl., 2013; Timmermann, Terp Høybye m.fl., 2015; Tishelman m.fl., 2016). 

Hemlika miljöer i sjukvården gav känslan av lugn, avkoppling och mindre oro, då de kliniska 

intrycken blev mindre dominanta. En hemlik miljö beskrevs som en livsbevarande atmosfär 

som ökar välbefinnandet och bidrar till återhämtning för patienterna. Den gav också 

patienter känslor av hopp och styrka, vilket ansågs viktigt för att känna välbefinnande trots 

allvarlig sjukdom (Olausson m.fl., 2013; Timmermann m.fl., 2015; Timmermann, Terp 

Høybye m.fl., 2015; Trochelman m.fl., 2012). Att känna sig som hemma gav patienter en 

känsla av kontroll då det mesta i miljön var nytt och främmande för dem (Suter & Baylin, 

2007; Terp Høybye, 2013). De vita, kala väggarna på sjukhusavdelningarna beskrevs som 

intetsägande. Önskvärt var istället ljusa färger, då de beskrevs som positiva för känslan av en 

hemlik miljö och välbefinnande (Timmermann m.fl., 2013). Att få använda sina egna kläder i 

sjukhusmiljön beskrevs få en del patienter att känna sig mer som hemma och mer som sig 

själva, medan andra patienter föredrog sjukhuskläder för att kunna separera sitt sjuka jag 

från det friska (Terp Høybye, 2013). Det ansågs även viktigt för patienter att kunna utföra 

stimulerande aktiviteter som de kände igen och kunde koppla till sin hemmiljö. Så som att 

ha tv tillgängligt, ha möjlighet att lyssna på sin egen musik eller till att läsa böcker och att 

använda sig av en telefon för att kunna bibehålla kontakten med omvärlden. Detta påminde 

om det vardagliga livet och skapade välmåendekänslor och trygghet för patienterna (Browall  

m.fl., 2013; Olausson m.fl., 2013; Timmermann, Terp Høybye m.fl., 2015; Tishelman m.fl., 

2016; Trochelman m.fl., 2012).  

6.3.4 Arkitektonisk rumsutformning  

Patienter föredrog enbäddssalar före flerbäddssalar (Browall m.fl., 2013; LaVela m.fl., 2016; 

Terp Høybye, 2013; Trochelman m.fl., 2012). Att ha tillgång till enbäddssalar gav patienterna 

ett eget utrymme där de kunde reflektera över sitt lidande och gav rum för helandet på ett 

annat sätt än vad flerbäddssalarna gjorde (Terp Høybye, 2013). Det egna rummet sågs som 

en välsignelse och gjorde att de inte behövde störa andra patienter. Det gjorde även det 

enklare för dem att samtala med sina närstående, kände sig mindre stressade och att de 

kunde vila när de behövde det. Det egna rummet gav också möjlighet för dem att själva 

bestämma över temperaturen och ljuset i rummet, vilket resulterade i en förbättrad sömn 

och återhämtning för patienterna (Trochelman m.fl., 2012). Flerbäddssalar beskrevs inte 
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enbart som negativt. Det kunde också vara positivt, då det kunde skapa tillfällen för 

kommunikation med andra patienter och utrymme för patienterna att utbyta individuella 

erfarenheter och kunskap (Terp Høybye, 2013).   

Att rummen var utformade så att patienternas integritet kunde bevaras uppgavs också som 

viktigt (Campos Andrade m.fl., 2013; Johansson m.fl., 2012; LaVela m.fl., 2016; Olausson  

m.fl., 2013). En gränssättning gentemot de andra patienterna i ett rum gjorde att patienterna 

kände sig säkrare och det underlättade för patienterna att finna ro och att kunna vila 

(Olausson m.fl., 2013). Viktigt var också att avskärmningen kunde göras med något mer än 

bara ett tunt skynke för att ha möjlighet att isolera sig från ljud från medpatienterna 

(Campos Andrade m.fl., 2013; Johansson m.fl., 2012; LaVela m.fl., 2016). Detta kunde 

kompensera behovet av eget utrymme, minska stressen och bidrog till att utrymmet kring 

patienternas säng blev lugnare (Olausson m.fl., 2013). Att kunna skärma av sig från 

medpatienter var även viktigt för att kunna tala med personalen utan att bli lyssnad på av 

andra patienter (LaVela m.fl., 2016), eller behöva höra på när medpatienter blev kritiskt 

sjuka, då detta gav en känsla av hjälplöshet och en påminnelse om den egna utsattheten 

(Johansson m.fl., 2012). Patienterna uppgav det också som betydelsefullt att rummet var 

utformat så att där fanns plats för anhöriga (Browall m.fl., 2013; Olausson m.fl., 2013; 

Tishelman m.fl., 2016; Trochelman m.fl., 2012). Detta genom att det exempelvis fanns 

möbler som gav utrymme för patienternas anhöriga att sitta bekvämt hos dem (Browall m.fl., 

2013; Tishelman m.fl., 2016) eller möjlighet för dem att sova kvar (Trochelman m.fl., 2012). 

Detta skapade en känsla av sammankoppling och helhet hos patienterna (Olausson m.fl., 

2013).  

Det allmänna utrymmet på avdelningen uppgavs av patienter som både positivt och negativt. 

Det kunde upplevas som förödmjukande och krävande att tvingas leva nära andra då de 

kände sig sårbara. Patienter kände sig forcerade till att socialisera med andra som också var 

sjuka på dessa utrymmen, vilket gjorde de påminda om sin sviktande hälsa. Det allmänna 

utrymmet kunde även ge utrymme att dela erfarenheter under behandlingar och det var 

viktigt för att patienter skulle kunna hantera sina rädslor och känslor av obehag i sin 

sjukdom. Var dagrummet utformat så utrymmet var spatiöst kunde det skapa tillfällen för 

spontana och naturliga möten med andra människor (Browall m.fl., 2013).  

Patienternas upplevelse av sjukhusmiljön fluktuerade under tiden de var på sjukhuset (Terp 

Høybye, 2013), men något som uppfattades som positivt av patienterna var stora rum med 

moderna och funktionella sängar och sängbord, då det bibehöll patienternas autonomi och 

de kunde klara sig själva utan att behöva kalla på sjuksköterskorna för att få hjälp. Egna 

toaletter och duschar var också av stor betydelse för patienterna (Browall m.fl., 2013). En väl 
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utformad rumslig design kunde utgöra en källa till styrka (Olausson m.fl., 2013) och plats för 

avkoppling genom bekväma möbler och mycket sittplatser (LaVela m.fl., 2016).  

6.3.5 Säkerhet  

En ren miljö och att omgivningen såg strukturerad ut gjorde att patienterna kände sig 

säkrare. En strukturerad och städad miljö gjorde även att patienterna upplevde vården som 

säkrare, samtidigt som fräscha och rena rum gav en känsla av välbefinnande hos patienterna. 

Goda lukter var också kopplade till renligheten (Browall m.fl., 2013). Det var viktigt att 

sjukhusutrustningen och inredningen var hel och ren och att det fanns bra skyltar för att 

patienterna skulle ha möjlighet att orientera sig på avdelningen, vilket främjade patienternas 

självständighet (p=0.03) (LaVela m.fl., 2016). Den tekniska utrustningen visade sig även i 

flera studier vara en viktig del av omgivningen för patienterna, då det gjorde att de kände sig 

säkra och trygga (Johansson m.fl., 2012; Olausson m.fl., 2013). Ju högre patienter upplevde 

kvaliteten i vårdrummet, som till exempel renlighet och god komfort, desto nöjdare var de 

med vårdavdelningen och vårdupplevelsen i stort (p<0,01) (Campos Andrade m.fl., 2013).  

Ljud i vårdmiljön var högt förbundet med möjligheten för patienter att kunna vila i lugn och 

ro. En lugn och tyst miljö nattetid var avgörande för en god nattsömn. Det uppgavs också 

som en viktig faktor att kunna kontrollera de ljud som uppkom i vårdmiljön, men även att 

det fanns naturliga ljud under dagtid för att patienten skulle kunna känna sig trygg (Browall  

m.fl., 2013). Att inte kunna fly undan ljud från en medpatient som led av sin sjukdom gjorde 

att patienters rädsla att förlora sitt egna liv stegrades och gjorde det svårare för patienter att 

känna trygghet. Uteblivna ljud uppgavs dock också som oroande och förorsakade att de 

patienter som var svårt sjuka hade svårt att orientera sig till tiden och istället flöt ut och in i 

sitt medvetande, då ljud är något som skapar struktur och är en naturlig del av livet 

(Olausson m.fl., 2013). Ljud från när personalen pratade och arbetade ingav också en 

trygghetskänsla hos patienterna, eftersom de visste när de hörde deras låga, lugna röster att 

allting var under kontroll. Mjuka ljud från medpatienterna kunde även det göra rummet till 

en tryggare plats och ge det en vänligare atmosfär för patienterna. För de patienter som var 

kritiskt sjuka så var ljuden ett sätt att orientera sig (Johansson m.fl., 2012).  
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7 DISKUSSION  

Här diskuteras de delar i resultatet som tydligast svarar an på examensarbetets syfte i 

relation till vårdvetenskaplig utgångspunkt, tidigare forskning samt styrdokument och lagar. 

Därefter sker en diskussion om examensarbetets metod och genomförande i en 

metoddiskussion utifrån kvalitetsbegreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet.  

Slutligen diskuteras de etiska övervägandena i en etikdiskussion.  

7.1 Likheter och skillnader i studiernas syften  

Syftet i de 14 studierna skiljer sig åt, men alla syftar på något sätt till att beskriva vårdmiljön 

utifrån ett patientperspektiv på olika vårdavdelningar. Vilka aspekter i vårdmiljön som sedan 

beskrivs är differenta. Browall m.fl. (2013), Campos Andrade m.fl. (2013), LaVela m.fl.  

(2016), Olausson m.fl. (2013), Terp Høybye, (2013), Timmerman m.fl. (2015) Timmerman, 

Terp Høybye m.fl. (2015), Tishelman m.fl. (2016) samt Trochelman m.fl. (2012) har ett mer 

öppet perspektiv och tenderar att beskriva hela vårdmiljön medan Dijkstra m.fl. (2008), 

Johansson m.fl. (2012), Park och Mattson, (2009), Suter och Baylin, (2007) samt  

Timmerman m.fl. (2013) är mer inriktade på specifika faktorer i miljön som växters, ljudet, 

arkitekturen eller konstens betydelse och påverkan på patienter. Polit och Beck (2016) 

beskriver överförbarhet som ett sätt att kunna applicera resultatet på en annan grupp eller 

sammanhang. Det finns skillnader i patienters situationer i studierna, vad de har för 

sjukdomar och hur pass sjuka de är, vilket kan påverka resultatet och hur hög överförbarhet 

studierna har. Polit och Beck (2016) beskriver att validiteten i en kvantitativ studie ökar då 

studien undersöker det som avsetts att undersöka. Detta har skett i studierna då syftena blir 

besvarade utifrån resultatet, därför kan validiteten ses som hög. Författarna till 

examensarbetet anser att även fast det finns skillnader mellan studiernas syfte så går det att 

göra en sammanställning av dessa och att det bidrar till ett bredare resultat och en högre 

grad av överförbarhet. Campos Andrade (2013) syftar till att analysera både den fysiska och 

den sociala miljön, där användes endast det material som beskriver den fysiska miljön för att 

svara an på examensarbetets syfte. Trots att studiernas syften skiljer sig från 

examensarbetets syfte så ger studierna möjlighet till att besvara examensarbetets syfte.  
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7.2 Likheter och skillnader i studiernas metod   

De 14 studier som analyserades har använt sig av olika datainsamlingsmetoder. I bilaga B 

presenteras hur många som deltog i varje studie. Alla studier som innehöll intervjuer har 

transkriberats ordagrant vilket stärker studiernas tillförlitlighet. Johansson m.fl. (2012),  

Suter och Baylin, (2007), Timmerman m.fl. (2013), Timmerman m.fl. (2015), Timmerman 

Terp Høybye m.fl. (2015) samt Tishelman m.fl. (2016) är kvalitativa studier och använde sig 

av semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer skedde genom att 

intervjuaren förberedde teman för att på så vis kunna leda in de deltagande patienterna att 

sedan berätta fritt inom temat. Intervjun byggde på huvudteman med öppna frågor som 

senare ledde till följdfrågor. Genom de semistrukturerade intervjuerna har patienterna fått 

möjlighet att sätta sina egna ord på upplevelsen och beskriva hur den fysiska vårdmiljön 

främjade välbefinnandet. Olausson m.fl. (2013) och Terp Høybye (2013) använde sig av 

ostrukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer bidrog till att den deltagande patienten 

fick möjlighet att prata mer fritt då det inte fanns några förberedda frågor eller teman. Polit 

och Beck (2016) beskriver nackdelen med ostrukturerade intervjuer där den deltagande kan 

ha svårt att veta var denne ska börja berätta. Fördelen kan ses i att utförliga och detaljerade 

svar kan utvinnas vilket ökar studiens tillförlitlighet då inte intervjuaren leder den 

deltagande. Frågorna var heller inte ledande på något sätt så att de på så vis kunde leda den 

deltagande in på ett svar, svaren blev mer oberoende. Browall m.fl. (2013) utförde intervjuer 

i fokusgrupper. Intervjuerna utfördes i mindre grupper med 11 patienter från två somatiska 

vårdavdelningar som sedan delades upp i tre grupper. Intervjuer i fokusgrupper gav 

utrymme för diskussion mellan de deltagande. Intervjuarens uppgift var att guida 

diskussionen inom vissa teman. Polit och Beck (2016) beskriver det som önskvärt att 

fokusgruppen är homogen då det skapar bättre gruppdynamik och förhoppningsvis leder till 

djupare uttryck av åsikter. Nackdelen kan ses i att vissa deltagare kan ha svårt att uttrycka 

sig i grupp och deras åsikter hamnar då i skymundan. I Browalls m.fl. (2013) studie var 

fokusgruppen homogen där alla deltagare var patienter på en onkologavdelning och delade 

liknande erfarenheter, både män och kvinnor. Här diskuterade patienterna sina upplevelser 

av vårdmiljön och hur den kunde främja välbefinnande. Tillförlitligheten ökade då få 

deltagare i fokusgruppen skapade utrymme för varje patient att öppna upp sig om sina egna 

erfarenheter i en öppen diskussion. Graden av överförbarhet till andra grupper var svår att ta 

ställning till. Det var inte säkert att man vid en annan studie med andra fokusgrupper skulle 

fått samma resultat. Terp Høybye (2013), Timmerman m.fl. (2015), samt Timmerman, Terp 

Høybye m.fl. (2015) kombinerade intervjuer med fältstudier. I fältstudier insamlades data av 

forskaren genom observationer. Här försökte forskaren förstå det studerade fenomenet 

utifrån studiedeltagarnas beteenden under en viss tid. Polit och Beck (2016) beskriver detta 

som en induktiv process för att integrera information och utveckla teorin eller beskrivningen 
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till att belysa fenomenet. Olausson m.fl. (2013) och Tishelman m.fl. (2016) använde sig av 

fotografier tagna av patienterna själva på vårdavdelningen som utgångspunkt inför 

intervjun. Detta menar Polit och Beck (2016) bryter barriären mellan intervjuaren och 

studiedeltagaren för att öppna upp för diskussion.   

De kvantitativa studierna använde sig alla fyra olika former av enkäter med 

självskattningsformulär i datainsamlingen. Enkätstudier gav förutsättning till att snabbt 

samla in och sammanställa data från en stor mängd deltagande. Campos Andrade m.fl. 

(2013), Dijkstra m.fl. (2008), LaVela m.fl. (2016) samt Park och Mattsson (2009) som 

använt sig av enkäter i studien beskrev noggrant hur data samlats in. Dijkstra m.fl. (2008) 

använde självskattningsformulär där 77 personer deltog. De fick själva skatta hur de upplevt 

patientrummet på vårdavdelningen, hälften av rummen var med växter och hälften utan i en 

kontrollgrupp och sedan jämfördes dessa. Park och Mattsson (2009) beskrev nyopererade 

patienters upplevelser av vårdmiljön, där deltog 90 patienter och de var slumpmässigt 

fördelade i experiment eller kontrollgruppen. LaVela m.fl. (2016) skickade ut enkäter till 

patienter som besökt antingen öppenvården eller slutenvården på åtta olika sjukhus. De 

anonyma enkäterna skickades ut till 5512 patienter, varav 3321 svarade (65 % svarsrespons).  

I Campos Andrade m.fl. (2013) studie deltog 206 patienter, varav 122 var kvinnor (59,5 %). 

De kontaktades då de besökte öppen eller slutenvården på olika ortopedavdelningar på fyra 

olika sjukhus. Dessa patienter fick fylla i ett frågeformulär där de fick självskatta sin 

upplevelse. Diagram utifrån de deltagandes svar fanns även med vilket ökar studiens 

reliabilitet. Självskattningsformulär ger patienter utrymme att själva gradera sin upplevelse 

av vårdmiljön. Genom enkätstudierna kunde ett samband ses mellan patientens 

välbefinnande och den upplevda attraktiviteten i vårdmiljön.   

7.3 Resultatdiskussion   

Nedan diskuteras examensarbetets resultat relaterat till tidigare forskning, lagar och 

styrdokument samt utifrån den vårdvetenskapliga utgångspunkten, Watsons (1985, 1993,  

1999, 2007, 2008) teorier om människa, hälsa och miljö samt den åttonde caritasprocessen. 

I resultatet framkom fem huvudkategorier som beskrev vad i vårdmiljön som hade betydelse 

för patienters välbefinnande. Den första huvudkategorin var estetisk distraktion, där 

beskrevs vikten av sensorisk stimulans från den estetiska utformningen då detta innebar att 

ha något att vila ögonen på för att känna välbefinnande. Natur i form av växter och stora 

fönster beskrevs inge harmoni och glädje. Hemlik miljö i form av personliga föremål i 

vårdmiljön ingav lugn och främjade återhämtningen hos patienter. Arkitektonisk 

rumsutformning beskrev att enkelrum bevarade patienters integritet, vilket minskade 

stressen, bidrog till inre ro och främjade välbefinnandet. I den sista huvudkategorin, 
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Säkerhet, beskrevs att renlighet i vårdmiljön och hel teknisk utrustning ingav trygghet och 

säkerhet hos patienter vilket även det var en viktig aspekt för att uppnå välbefinnande.  

Det fanns ett samband mellan patienters välbefinnande och den estetiska utformningen i 

vårdmiljön. En miljö som var mindre klinisk och mer uttrycksfull med färger och konst, 

bidrog till ett positivare humör och att patienter fick en fristad från sina tankar om sjukdom. 

Detta styrks även i Moss och O'Neill (2013) som visade att patienter uttryckt ett behov av en 

estetiskt tilltalande och kulturell miljö. Olausson m.fl. (2014) och Rowland och Noble (2008) 

beskrev att patientrum idag har uppfattats som enformiga och färglösa. Watson (1993) har 

beskrivit det som att vi människor andas in vår omgivning med hjälp av alla våra sinnen. En 

vårdmiljö som är steril, uttryckslös och hård kunde leda till att människor i den mådde 

dåligt, kände sig utmattade och bortkopplade från sig själva. Genom den transpersonella 

mänskliga omsorgen kunde då sjuksköterskor återspegla och/eller ingripa i patienters 

tillstånd genom sina handlingar, ljud, ord, färger och former.  

För att uppnå välbefinnande kände patienter ett stort behov av att känna samhörighet med 

naturen, omvärlden, sitt hem och med sin identitet, även då de var inlagda på sjukhus. Att 

känna samhörighet beskrevs tidigare även av Watson (1993) som ett av de mänskliga 

behoven, samtidigt som man behövde kunna se längre än till sig själv för att vara i harmoni 

med livet. Människor hade en strävan efter att uppnå harmoni i kropp, själ och ande. Ju 

närmare man kunde komma sitt sanna jag, desto större harmoni upplevdes i ande, kropp 

och själ och desto bättre var hälsan. Människan existerade genom den totala summan av de 

olika delarna av kroppen, men var samtidigt också en del av naturen. Saknas förbindelse till 

naturen så kunde människan istället bli till en maskin som endast tragglar sig igenom sina 

timmar och dagar. I resultatet framkom vikten av en estetiskt tilltalande miljö med närhet 

till natur och växter. Stora fönster med vy ut mot naturen gav patienterna välbefinnande, 

hopp om att tillfriskna och att de kunde känna samhörighet till naturen höjde deras 

sinnesstämning. Betydelsen av närhet till naturen noterades redan av Nightingale (1859) 

som belyste frisk luft och dagsljus som viktiga faktorer för patienters tillfrisknande.   

Patienter upplevde ett behov av en miljö som både kändes levande, hade vardagliga inslag 

och en koppling till hemmet. Detta ingav en trygghet och samtidigt utrymme för lugn, ro och 

vila. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) har sjuksköterskan ett ansvar att aktivt 

delta i att utveckla vårdmiljön. Detta beskrev även Watson (2008) i den åttonde 

caritasprocessen, där vårdmiljön skulle vara helande på alla nivåer och sjuksköterskan skulle 

sträva efter att förbättra de skyddande faktorerna i vårdmiljön. Om sjuksköterskor skapade 

en estetisk tilltalande miljö kunde det underlätta för patienter att uppnå välbefinnande. Det 

kunde genom vad som framkom i examensarbetets resultat och i den tidigare forskningen, 
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tillämpas genom enkla medel för att utforma en mer tilltalande miljö som värnar om 

patientens välbefinnande. Genom troligtvis kostnadseffektiva åtgärder i form av konst och 

inslag av natur kunde detta skapa hälsofrämjande effekter för patienter. En välutformad 

vårdmiljö kunde inte göra patienter friska, men den kunde bidra till att deras själsliga 

mående förbättrades och förhoppningsvis bidrog till att uppnå välbefinnande.   

Patienter påverkades ständigt av den omgivande vårdmiljön, bland annat av ljud från 

medpatienter. Watson (1993) beskrev transpersonell konst som ett verktyg för 

sjuksköterskan att använda för att påverka patienten genom att inge lugn och harmoni. Om 

en människa är upprörd eller irriterad så kunde detta överföras till andra i omgivningen. Om 

en person led och uttryckte detta genom jämrande ljud eller visar det genom krampaktiga 

rörelser så kunde detta lidande överföras vidare till andra patienter. Ljudet från en person 

som gråter kunde få en annan person att känna sorg. Det här gällde även för olika positiva 

sinnesstämningar som till exempel att känna mod, kärlek, lugn eller att känna beslutsamhet 

till vissa företeelser. Vilket kunde påverka andra till att känna liknande känslor. I resultatet 

visade sig att den transpersonella konsten kunde ske mellan patienter, där patienter beskrev 

hur de påverkades av sina medpatienter i flerbäddssalar. Patienter beskrev att de kände sig 

hjälplösa och ökat lidande då andra patienter i deras närhet led. De beskrev det därför som 

önskvärt att kunna avskärma sig från andra, för att själva ha möjlighet att välja då de hade 

lust och kraft till att socialisera sig med andra och få möjlighet till sin egen återhämtning.   

Caspari m.fl. (2011) beskrev att det fanns ett behov av underhåll i vårdmiljön. Mycket stod i 

förfall och det fanns mycket slitage på avdelningarna, vilket bidrog till att vårdmiljön 

upplevdes som en smutsig plats. Patienter uttryckte ett behov av att kunna känna sig trygga 

och säkra i vårdmiljön och det krävde att vårdmiljön var ren, strukturerad och att 

utrustningen var hel. Men även att avdelningen var utformad så att det var enkelt att 

orientera sig på avdelningen, vilket gjorde att patienterna kände att de fick bibehålla sin 

autonomi och kunde vara mer självständiga. Det styrks av Svensk sjuksköterskeförenings  

(2017) kompetensbeskrivning, då sjuksköterskor bör utveckla en god och säker vårdmiljö. I 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS, 2017:30) 2 § står även att hälso- och sjukvården ska 

bedrivas för att förebygga ohälsa och där vården ska vara av god kvalitet och tillgodose 

patientens behov av trygghet.   

Patienter önskade enkelrum för att kunna behålla sin integritet och få ro till att vila och 

återhämta sig. Engström och Södergren (2007) beskrev att även sjuksköterskor ansåg det 

önskvärt, då de fann svårigheter i att bevara patienters integritet vid vård i flerbäddssal. I 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS, 2017:30) 2 § står att hälso- och sjukvården ska 

bedrivas genom att respektera patientens integritet och värdighet, vilket styrker att detta bör 
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tas i beaktande. Varje individ har rätt till ett område av personlig sfär begränsat för intrång. 

Det fanns i studier en samstämmighet kring önskan om enkelrum och bevarande av 

integritet för att uppnå välbefinnande, men en studie avvek. Terp Høybye (2013) beskrev att 

patienter upplevde att flerbäddsrum även kunde inge glädje då det möjliggjorde för dem att 

kommunicera och dela erfarenheter med patienter i samma rum. Att skillnader uppkom i 

resultatet kan återspeglas i Watsons (1993) teori angående att upplevelsen av välbefinnande 

är subjektivt och upplevs olika från person till person.   

Patienter beskrev att det var viktigt att det fanns utrymme för anhöriga i vårdmiljön, genom 

exempelvis möbler för bekvämt umgänge eller att det fanns möjlighet för anhöriga att 

övernatta. Det gav en känsla av sammankoppling och en helhet hos patienterna. Den positiva 

effekten av att det fanns utrymme för anhöriga i vårdmiljön styrks av den tidigare 

forskningen som beskriver att sjuksköterskor även ser detta behov. Enligt Engström och 

Söderberg (2007) så bidrog patienters anhöriga till en fullständigare bild av patienter, vilket 

gav sjuksköterskor förutsättning till individanpassad vård. Det är en förutsättning för ett 

främjat välbefinnande hos patienter.  

7.4 Metoddiskussion  

Examensarbetets syfte var att beskriva vad i den fysiska vårdmiljön som har betydelse för 

patientens välbefinnande. Metoden som valdes var en allmän litteraturöversikt enligt Friberg 

(2017), vilket var ett sätt att beskriva och skapa en överblick över kunskapsläget kring ett 

specifikt område inom omvårdnaden och baserades på både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Detta ansågs vara en metod som var relevant för examensarbetets syfte, då en 

kombination av både kvalitativa och kvantitativa studier kan ge en bredare bild av hur 

kunskapsläget ser ut. Identifieringen av likheter och skillnader i studierna ledde till en ökad 

kunskap inom området där en ny helhet förstods utifrån att studierna styrkte varandra där 

det bildades huvudkategorier utifrån studiernas resultat. En svaghet i metoden kunde vara 

att det fanns risk för ett selektivt urval, där författarna valt studier som förhåller sig till den 

egna ståndpunkten. För att undvika detta vid en allmän litteraturöversikt är det viktigt att ha 

ett kritiskt förhållningssätt vid insamling av data. Detta har författarna strävat efter under 

hela arbetsprocessen med målet att få fram ett så trovärdigt resultat som möjligt. Ett 

alternativ till att besvara examensarbetets syfte kunde varit att utföra en empirisk studie. Där 

hade författarna kunnat utföra intervjuer och observationer av patienter på vårdavdelningar 

för att ta reda på deras inställning till vad i den fysiska vårdmiljön som hade betydelse för 

välbefinnandet. Detta kunde ha inneburit att resultatet ökat sin trovärdighet och 

överförbarhet. Denna metod hade inte kunnat utföras inom den avsedda tidsramen för 
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examensarbetet vilket gjorde att den uteslöts, då det hade funnits risk att tillräckligt material 

inte hunnit samlats in.   

Studier söktes fram via databaserna CINAHL Plus och PubMed. Dessa valdes ut då de är 

databaser som har omvårdnadsvetenskapliga studier. Sökorden valdes ut utifrån 

examensarbetets syfte med noggrannhet, för att sökningen skulle leda till att viktiga studier 

som finns inom ämnesområdet hittades. Sökvägar och sökord dokumenterades för att sedan 

redovisas i en artikelmatris (bilaga B). Detta stärker arbetets giltighet då sökningen ska 

kunna utföras på nytt med ett likvärdigt resultat utifrån presenterad sökmatris. De studier 

som använts har samtliga varit peer-reviewed. Detta innebar att de granskats av experter 

vilket bidrog till att de höll hög evidens. Genom att endast studier som var primärkällor 

användes byggdes resultatet upp på originalstudier, vilket minskade risken för tolkningar av 

sekundärförfattare och ökade arbetets tillförlitlighet. De valda studierna kvalitetsgranskades 

för att säkra dess kvalitet och stärka tillförlitligheten, under bilaga C finns en redovisning 

över de granskningsfrågor som användes. Studierna lästes av bägge författarna för att 

påträffa de delar i resultatet som svarade an på examensarbetets syfte. De lästes flera gånger 

för att säkerställa att innebörden förstods korrekt. Uppstod det skillnader eller svårigheter i 

uppfattningen av studiens resultat så diskuterades dessa mellan författarna för att 

förtydligas och därefter utfördes gemensamt en indelning av adekvata huvudkategorier. Ett 

systematiskt arbete utifrån Fribergs (2017) steg stärkte examensarbetets giltighet, då det 

säkerställde att allt resultat från de studier som svarade an på examensarbetets syfte 

redovisades. Polit och Beck (2016) beskriver vikten av att studien ska undersöka det den är 

avsedd till att undersöka för att stärka dess giltighet. Detta har eftersträvats under arbetets 

gång där författarna redovisat arbetsprocessen och motiverat sina val för att öka arbetets 

giltighet. Författarna valde att poängsätta studierna för att bedöma deras kvalitet. 

Poängsättningens påverkan på trovärdigheten kan eventuellt vara att antalet poäng kan 

skiljas åt beroende på vem som utför poängsättningen och att den speglas av personliga 

värderingar. Poängsättningen för låg, medelhög och hög kvalitet är inte allmänt etablerad.  

Detta kan komma att påverka överförbarheten ifall en annan studie inte använder sig av 

samma poängsystem.   

Johansson m.fl. (2012) och Olausson m.fl. (2013) beskrev patienters upplevelser av 

vårdmiljön på en intensivvårdsavdelning. Vid första anblick valdes dessa studier bort med 

anledning av att de inte ingick i allmänsjuksköterskans kompetensområde. Det övervägdes 

grundligt, men för att få fler studier inför analys lästes även dessa studier för att se om de 

kunde svara an på examensarbetets syfte. Det visade sig att de hade ett rikt innehåll 

resultatmässigt som kunde svara an på examensarbetets syfte och att de inte skiljde sig 

avsevärt i jämförelse med de andra studierna. Det som skiljde sig åt var att patienter beskrev 
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mycket av den medicinska utrustningen som fanns på avdelningen. Resultatet som framkom 

i de två studierna ansågs kunna överföras till en somatisk vårdavdelning inom 

allmänsjuksköterskans kompetensområde. Tre studier som användes i resultatet var skrivna 

av Timmermann m.fl. (2013, 2015a, 2015b). Detta diskuterades om det skulle kunna ses som 

en svaghet i arbetet med studier av samma författare. Varierande artikelförfattare i resultat 

var i grunden önskvärt för att inte vinkla resultatet åt en viss riktning. Då innehållet i 

studierna visade sig svara väl an på examensarbetets syfte och medförde att resultatet 

snarare fick ett mer mångsidigt innehåll, valde författarna att se innehållet som högre 

prioriterat än variationen av författare.   

Det använda datamaterialet hade ett varierande ursprung utifrån vilket land studierna var 

utförda, vilket ansågs kunna skapa ett bredare perspektiv samtidigt som det fanns risk att 

resultatet blev splittrat. Arbetets överförbarhet till den svenska sjukvården hade ökat om 

studierna endast var från Sverige eller Norden. Detta eftersträvades under datainsamlingen, 

men sökningarna genererade slutligen i att åtta av de fjorton studier som använts för analys 

hade sitt ursprung i Norden. Att så pass många studier kom från Norden ansågs öka arbetets 

överförbarhet. De studier som användes i resultatet hade en årsbegränsning på tio år för att 

öka examensarbetets överförbarhet till dagens sjukvård. Hade äldre studier använts kunde 

det ha lett till att forskningsresultatet blivit inaktuellt, då det inte motsvarar den nutida 

situationen eftersom sjukvården står i ständig utveckling. En studies överförbarhet beskrevs 

av Polit och Beck (2016) som i vilken grad ett resultat kan överföras till en annan grupp eller 

situation.  

Syftet med examensarbetet var att beskriva vad i den fysiska vårdmiljön som har betydelse 

för patientens välbefinnande. Avgränsningar i syftet kunde gjorts genom att välja en smalare 

inriktning och att endast beskriva en specifik aspekt i miljön, till exempel växter eller färger. 

Det hade troligen gett en djupare förståelse inför just denna komponent. Detta arbete 

fokuserade på olika aspekter som har en påverkan på patientens välbefinnande, där en 

helhet kan ses utifrån de fem huvudkategorierna som sedan framkom i resultatet. Detta 

medförde att resultatet fick ett bredare perspektiv men en begränsad fördjupning. Det 

faktum att examensarbetets författare var fler än en till antalet kan påverka arbetets 

trovärdighet. Detta upplevdes som en fördel i arbetsprocessen, i synnerhet vid granskning 

och analys, då resultat lästes av båda författarna var för sig och sedan diskuterades. 

Diskussionen gjorde att missförstånd kunde undvikas och bidrog därmed till en högre 

trovärdighet. Författarna har haft i åtanke att arbetet ska vara enhetligt och att det ska finnas 

en röd tråd, vilket hade kunnat vara en effektivare process om det endast varit en författare.  

Arbetet har inte delats upp mellan författarna utan ett ständigt samarbete har ägt rum.   
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7.5 Etikdiskussion  

Det har under arbetets gång inte dykt upp några etiska hinder. De studier som använts i 

arbetet har blivit granskade av en etisk kommitté. Studierna som bidragit till 

examensarbetets resultat har lästs flera gånger av båda författarna var för sig och 

tillsammans har vi använt ett kritiskt förhållningssätt. Studierna har sedan diskuterats 

gemensamt för att studiernas innehåll inte skulle misstolkas eller förvrängas. De har även 

granskats enligt Fribergs (2017) granskningsfrågor för att dess innehåll ska motsvara ställda 

kvalitetskrav. Författarna har varit noggranna med att referera det använda materialet enligt 

referenssystemet APA för att följa de forskningsetiska riktlinjerna och hänvisa till 

originalkälla. Samtidigt som de varit noga med att inte plagiera, förvränga eller förfalska 

material för att inte frångå vad originaltexten handlat om. Genom att använda lexikon i 

processen att översätta studierna till författarnas modersmål har risken för egna tolkningar 

minimerats. Sjuksköterskor bör kontinuerligt reflektera över etiska dilemman för att kunna 

ge god vård där patienten förstås, behandlas med respekt och där de mänskliga rättigheterna 

beaktas.   

8 KONKLUSION  

Syftet var att beskriva vad i den fysiska vårdmiljön som har betydelse för patientens 

välbefinnande där examensarbetets resultat delades in i fem huvudkategorier. Den första 

huvudkategorin; estetisk distraktion, bidrog till minskad stress, snabbare återhämtning och 

medförde positiva tankar. Patienter kunde med hjälp av den estetiska distraktionen flytta 

fokus från sin sjukdom. Natur skapade en förbindelse till omvärlden och gav känslor av 

harmoni, glädje och personlig styrka. Växter hade även en terapeutisk verkan, vilket ledde 

till kortare vårdtider. En hemlik miljö bidrog till en livsbevarande atmosfär. Det främjade 

välbefinnandet och gav hopp och styrka vid allvarlig sjukdom. Personliga föremål bidrog till 

lugn och patienter kände sig tryggare. En väl genomtänkt arkitektonisk rumsutformning 

utgjorde en källa till styrka. Enbäddssalar bevarade integritet, bidrog till reflektion över 

lidandet, gav rum för helandet och bidrog till förbättrad sömn och återhämtning. I den sista 

huvudkategorin beskrevs säkerhet, vilket inkluderade en ren och strukturerad vårdmiljö där 

det var lätt att orientera sig på avdelningen, detta fick patienter att känna sig säkrare och 

stärkte känslan av självständighet. Dessa aspekter i vårdmiljön visade sig bidra till 

upplevelsen av god sjukvård för patienter. Den viktigaste slutsatsen som kan dras utifrån 

resultatet är att bland annat växter och konst i vårdmiljön kan vara en stödjande funktion vid 

ohälsa och sjukdom genom positiv inverkan på patienter, vilket kan leda till att patienter 

känner välbefinnande. Med enkla medel och låga kostnader finns möjlighet att skapa en 

vårdmiljö som främjar välbefinnandet. Det är viktigt att som sjuksköterska ta hänsyn till 

patienters individuella önskemål och behov för att uppnå en personcentrerad vårdmiljö. 
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Genom denna ökade kunskap om vårdmiljöns betydelse för patienten och hur den bör 

utformas kan detta skapa medvetenhet hos sjuksköterskor i att aktivt arbeta för att främja 

patientens välbefinnande.   

8.1 Förslag på vidare forskning  

Efter slutfört arbete har tankar väckts kring att fortsatt forskning kring hur vårdmiljön 

upplevs av patienten bör lyftas fram för att kunskapen ska nå ut till verksamheten och 

initiera ett utvecklingsarbete. Kunskapen kan förmedla nya riktlinjer för hur vårdmiljön ska 

kunna främja patientens välbefinnande. Förslag på vidare forskning är främst att utveckla 

forskningsområdet genom kvantitativa studier, då det fanns ett lågt antal inom 

ämnesområdet. Kvantitativa studier kan ge förutsättning för ett högre antal studiedeltagare 

där ett samband lättare kan ses mellan olika variabler. Detta kan bidra till ökad kunskap 

kring vad i den fysiska vårdmiljön som kan främja patientens välbefinnande.   
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Databas och 

datum för 

sökning  

  

Avgränsning  

Sökord  Antal 

träffar  
Antal 

lästa 

abstract  

Valda artiklar  

PubMed, 

2017-11-10  
Full text  

2007-2017  

Peer reviewed  

  

[TI] “Healing 

environments” AND  

[TI] “patients”  

 14   4   2 (Nr. 2 & 4)  

CINAHL Plus, 

2017-11-27  
Full text  

2007-2017  

Peer reviewed  

  

“health facility  

environment” AND  

“patient satisfaction” 

AND “patient attitudes”  

 5   4   1 (Nr. 8)  

PubMed  

2017-11-27  
Full text  

2007-2017  

Peer reviewed  

  

[TI/AB] "Patient" 

AND [TI/AB] "health 

facility environment"  

7  4  2 (Nr. 12 & 13)  

CINAHL  

Plus, 2017- 

11-28  

Full text  

2007-2017  

Peer reviewed  

  

[TI] "healthcare 

environment" AND 

[AB] "hospital room"  

OR "patient room"  

OR "hospital rooms" 

OR "healthcare 

environment"  

3  3  1 (Nr. 3)  

CINAHL Plus, 

2017-11-28  
Full text  

2007-2017  

Peer reviewed  

  

[AB] "health care 
environment" OR 
"hospital environment"  

AND [MJ] "art" OR  

"aesthetics"    

  4   4   1 (Nr. 5)   



 

PubMed, 

2017-11-28  

Full text  

2007-2017  

[TI] "patient" AND 

[TI/AB] "interior 

design"  

 5   2   1 (Nr. 11)  

1  

  

 Peer reviewed  

  

    

PubMed, 

2017-11-28  
Full text  

2007-2017  

Peer reviewed  

  

[TI/AB] “Healthcare 

environment” AND 

[TI/AB] “patient 

perspective”  

 5   3   1 (Nr. 9)   

PubMed, 

2017-11-28  
Full text  

2007-2017  

Peer reviewed  

  

[TI/AB] "Hospital 

environment" AND 

[TI/AB] "patients 

experience"  

 6   5   2 (Nr. 6 & 10)   

PubMed,  

2017-11-28  

  

Full text  

2007-2017  

Peer reviewed  

  

"patients experiences"  

AND "patient rooms"  

OR "hospital 

environment"  

7  6  1 (Nr. 7)  

PubMed, 

2017-11-28   
Full text  

2007-2017  

Peer reviewed  

  

[TI/AB]  

"environment" AND  

"patient" AND  

"aesthetic" [TI/AB]  

AND "wellbeing"   

2  2  1 (Nr. 1)   

Pubmed 

2017-11-29  
Full text  

2007-2017  

Peer reviewed  

[TI/AB] "well-being" 

AND "health care 

environments"  

11  3  1 (Nr. 14)   
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BILAGA B; ARTIKELMATRIS  

Tidsskrift/årtal  Titel/författare  Syfte  Metod  Resultat  Kvalitet  

1. Social  
Science &  
Medicine, 2016.   

“Beyond the visual and 
verbal: Using 
participantproduced 
photographs in research 
on the surroundings for 
care at the end-of-life”/  
Tishelman, C., Lindqvist,  
O.,  Hajdarevic, S.,  

Rasmussen, B., Goliath, I.  

Att bättre förstå vilka 
delar av omgivningen 
som är särskilt 
meningsfulla för 
människor i livets slut  
och deras 

välbefinnande.  

En kvalitativ intervjustudie. 
Deltagare från fem 
vårdinrättningar i Sverige fick 
producera egentagna foton med 
efterföljande intervjuer.  
Semistrukturerade intervjuer med 

23 personer.  

Studien visar vad i vårdområdet som 

stödjer alternativt hindrar patientens 

känsla av värdighet, stärker hens 

identitet och kontakt med det dagliga 

livet. Den visar även vad som ger en 

positiv upplevelse estetiskt och vad 

som ger patienterna stimulans och 

möjlighet för både fysisk och social 

stimulering.  

Hög  

2. Acta  
Oncologica, 

2013.   

“Healing environments in 

cancer treatment and 

care. Relations of space 

and practice in 

hematological cancer 

treatment”. / Terp 

Høybye, M.  

Att undersöka 

patientens upplevelse 

av en läkande miljö 

och sambandet mellan 

miljöexponering och 

hälsoutfall, genom att 

belysa hur miljöer och 

metoder står i relation 

till varandra.  

En kvalitativ etnografisk fältstudie 

där man observerade samt 

använde sig av ostrukturerade 

intervjuer på 20 patienter.  

Fem viktiga begrepp: social dynamik, 

självständighet, personligt utrymme, 

socialt erkännande och utrymme för 

vårdande. Genom dessa begrepp visar 

studien hur sjukhusmiljön är ett 

utrymme mellan fysiska och sociala 

relationer, vilka utmanar en strukturell 

ide om design och läkning.  

Hög  

3. Preventive  
Medicine, 2008.   

“Stress-reducing effects 
of indoor plants in the 
built healthcare 
environment: The 
mediating role of  
perceived attractiveness” 

/Dijkstra, K., Pieterse, 

M.E., Pruyn, A.  

Att undersöka om 

krukväxter har en 

stressreducerande 

effekt.   

Kvantitativ studie som gick ut på 
att 77 personer fick titta på ett  
foto av ett sjukhusrum 

föreställande antingen 

plantor/stadsmiljö, därefter 

mättes upplevd stress och 

attraktivitet av rummet genom att 

deltagarna fick självskatta sig.   

Det rum som innehöll inomhusplantor 
rapporterades utlösa mindre stress än  
de utan, vilket bekräftar att 

inomhusväxter i ett sjukhusrum 

reducerar stress genom att rummet 

uppfattas som attraktivt.  

Hög  

 



2  

  

4. The journal 

of alternative 

and 

complementary 

medicine, 2009.  

“Ornamental Indoor  
Plants in Hospital Rooms  
Enhanced Health  
Outcomes of Patients  
Recovering from Surgery” 

/ Park, S.H. & Mattsson, 

R.H.  

Att presentera om 

inomhusväxter har en 

påverkan på stress 

och återhämtning för 

nyopererade 

patienter.   

Kvantitativ studie med 90 

patienter där hälften av gruppen 

hade växter på rummet och 

hälften var en kontrollgrupp, 

sedan har datainsamlingarna 

gjorts genom både 

självskattningsformulär och 

fysiologiska mätmetoder.   

Patienter med växter på rummet visade 

bland annat på mindre oro, mindre 

användning av smärtstillande och lägre 

blodtryck.   

Hög  

5. Applied  
Nursing  
Research, 2007.   

“Choosing art as a 

complement to healing”/ 

Suter, E. & Baylin, D.  

Att avgöra om 

konsten i det lokalt 

utvecklade 

programmet (Art I a 

la carte) är till nytta 
för patienten, 

anhöriga och 

sjukvårdspersonal.  

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer med 

32 patienter för att utvärdera 

programmet.  

Studien visar att konst gör den annars 

sterila sjukhusmiljön mer personlig, 

underlättar interaktionen mellan 

personal och patienter samt ger 

positiva distraktioner. Att få välja ett 

konstverk gör även att patienterna får 

en känsla av kontroll och “Art à la 

Carte” kan ge ett meningsfullt 

komplement till läkningsprocessen.  

Hög  

6. Palliative and  
Supportive  
Care, 2015.  

“A palliative  
environment: Caring for  
seriously ill hospitalized 
patients”/  Timmermann,  
C., Uhrenfeldt, L., Terp  
Höybye, M. & Birkelund,  

R.   

Att undersöka hur 

sjukhusmiljön kan bli 

en del av den 

palliativa vården för 

patienter som 

upplever en 

livshotande sjukdom.  

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk- hermeneutisk 

design i form av flera kvalitativa 

intervjuer i kombination med 

observationer av 12 patienter.  

Studien visade att sjukhusmiljön har en 

stark inverkan på patienternas känslor 

och välbefinnande. De uppger att 

vackra dekorationer och små mysiga 

ställen som gav chans till avkoppling 

skapar hemtrevnad, ett positivt humör 

och gav styrka. Att vara omringad av 

personliga föremål eller få göra 

bekanta uppgifter gjorde också att de 

kunde behålla självkänsla, 

välbefinnande och positivitet.  

Hög  
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7.Scandinavian  
Journal of 

Caring Sciences, 

2015.  

“Room for caring: 

patients’ experiences of 

well-being, relief and 

hope during serious 

illness” / Timmermann, 

C., Uhrenfeldt, L. & 

Birkelund, R.  

Att undersöka hur 

allvarligt sjuka 

patienter på sjukhus 

upplever och tilldelar 

mening till sitt 

patientrum.  

Kvalitativ fenomenologisk- 
hermeneutisk design genom  
observationer och 

semistrukturerade intervjuer där 

12 patienter deltog.  

Estetiska och sensoriska intryck av natur 

och naturligt ljus i form av solljus eller 

dagsljus i patientrummet spelar en 

viktig roll för att skapa positiva och 

stödjande känslor hos de allvarligt sjuka 

patienterna och var en kraftfull källa till 

välbefinnande.    

Hög  

8.Critical Care 

Nurse, 2012.  
“Patients and Their  
Families Weigh in on  
Evidence-Based Hospital  
Design” / Trochelman, K.,  
Albert, N., Spence, J.,  

Murray T. & Slifcak, E.  

Att undersöka hur 

den fysiska miljön 

påverkar 

vårdresultatet för 

patienter och 

anhöriga i en nybyggd 

vårdavdelning.  

En kvalitativ studie med 
strukturerade intervjufrågor där  

103 patienter och anhöriga deltog.   

Det viktigaste i miljön sett till patientens 

upplevelse var privatliv, rymd, 

bullerfritt, ljus och en god övergripande 

atmosfär. Den nya avdelningen kändes 

mer hemtrevlig och upplevdes inte som 

ett sjukhus vilket skapade mindre oro, 

mindre stress och känsla av glädje.  

Medelhög  

9.International  
Journal of  
Qualitative 
Studies on  
Health and Well-

being, 2013.  

“Patients’ experience of 
important factors in the 
healthcare environment  
in oncology 

care”/Browall, M., 

Koinberg, I., Falk, H. & 

Wijk, H.  

Att beskriva vilka 

faktorer i vårdmiljön 

som har betydelse för 

patienter i den 

onkologiska vården.  

Kvalitativ metod där man använt 

sig av intervjuer av fokusgrupper, 

där sammanlagt 11 patienter 

deltog.  

Patienterna ville ha möjligheter till bra 

möten med personal, medarbetare och 

familjemedlemmar i stöd av en bra 

fysisk miljö. De värderade även en 

plats att dra sig undan och vila högt.  

Hög  

10.European 

Journal of 

Cancer care, 

2013.  

“Cancer patients and 

positive sensory 

impressions in the 

hospital environment – a 

qualitative interview 

study”/ Timmermann, C., 

Uhrenfeldt, U. & 

Birkelund, R.  

Att undersöka hur 

cancerpatienter 

upplever betydelsen av 

positiva sinnesintryck i 
sjukhusmiljön såsom 

arkitektur och 

dekorationer.  

Kvalitativ metod, baserad på 

semistrukturerade intervjuer av 

sex patienter.  

En miljö som inger hemtrevnad och ger 

en syn ut på naturen hjälper patienter 

att bevara sin identitet. Deltagarna 

upplevde att positiva sensoriska intryck 

i sjukhusmiljön hade en betydande 

inverkan på deras humör, vilket gav 

positiva tankar och känslor.  

Hög  
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11. Intensive 

and Critical Care 

Nursing, 2013.  

“A phenomenological 
study of experiences of 
being cared for in a 
critical care setting: The 
meanings of the patient 
room as a place of care”/ 
Olausson, S., Lindahl, B.  

& Ekebergh, M.  

Att belysa 

inredningens 

betydelse för 

patientens 

välbefinnande på en 

intensivvårdsavdelning 

för.  

Kvalitativ fenomenologisk studie 

genom ostrukturerade intervjuer 

och fotografier med nio 

deltagande patienter i 

fokusgrupper.  

En hållbar och helande miljö i 

kombination med en omtänksam 

attityd hos personalen ger 

förutsättning för välbefinnande hos 

patienten. Rummen upplevdes många 

gånger som för små och gav upphov till 

klaustrofobi.  

Hög  

12. The Open 

Nursing Journal, 

2012.  

“Meanings of Being  
Critically Ill in a 
SoundIntensive ICU 
Patient  
Room - A  
Phenomenological  
Hermeneutical Study”/ 
Johansson, L., Bergbom, I.  

& Lindahl, B.  

Att belysa betydelsen 

av att vara kritiskt sjuk 

i ett ljudintensivt 

patientrum, såsom 

beskrivs genom 

patienters berättelser.  

Kvalitativ studie genom 

semistrukturerade intervjuer med 

13 patienter som vårdats på IVA.  

Studien visar att det finns ett behov av 

att minska störande och oväntade ljud 

i vårdmiljön kring sjuka patienter för 

att underlätta välbefinnande, sömn 

och återhämtning.  

Hög  

13. Health  
Environments  
Research & 

Design Journal, 

2016.  

"Patient Perceptions of 
the Environment of Care 
in Which Their  
Healthcare is Delivered"/ 
LaVela, S., Etingen, B.,  
Hill, J.N. & Miskevics, S.   

Syftet med studien var 
att mäta patienternas 
uppfattningar av 
vårdens miljö, med 
fokus på den fysiska 
miljön, där hälso- och 
sjukvård levereras.  

  

Kvantitativ studie där data 
samlades in genom en 
tvärsnittsstudie där 
undersökningen mailades ut till 
åtta sjukhus. Enkäter användes för 
att mäta patienternas 
uppfattningar av sjukhusmiljön.  
3321 patienter deltog i 

undersökningen.  

Patienter identifierade renlighet, bra 

skyltning/ informationspunkter, 

adekvata sittplatser, rymlighet och 

sekretess för samtal som viktiga. 

Sjukhusdesign-modifikationer, med 

särskild uppmärksamhet på den fysiska 

miljön, kan förbättra patientens 

upplevelse.  

Medelhög  
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14. Health and 

place, 2013.  
"Inpatients’ and 
outpatients’ satisfaction: 
The mediating role of 
perceived quality of  
physical and social 

environment"/ Campos  

Att analysera vilka 

processer i den fysiska 

samt sociala miljön 

som påverkar 

patienternas 

välbefinnande.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie där 

206 patienter deltog, både 

inneliggande och polikliniska. Data 

är insamlat på ortopedkliniker på 

fyra olika sjukhus genom 

frågeformulär.   

Resultaten visade att ju högre nivå av 

den objektiva miljökvaliteten desto 

större blev patientens tillfredsställelse 

med vårdenheten.   

Hög  

 

 

Andrade, C., Luisa Lima,  
M., Roberto Pereira, C., 

Fornara, F. & Bonaiuto, 

M.  

    



 

  

  

BILAGA C; GRANSKNINGSFRÅGOR FÖR KVALITATIVA 

RESPEKTIVE KVANTITATIVA STUDIER (FRIBERG, 2017)  

Kvalitativ studie  

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 
beskriven?  

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

5. Hur är metoden beskriven?  

6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna?  

7. Hur har data analyserats?  

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

9. Vad visar resultatet?  

10. Vilka argument förs fram?  

11. Förs det några etiska resonemang?  

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? Kvantitativ studie  

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 
beskriven?  

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

5. Hur är metoden beskriven?  

6. Hur har urvalet gjorts (t. ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)?  

7. Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder har använts? Var dessa adekvata?  

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur?  

9. Vad visar resultatet?  

1  



 

  

10. Vilka argument förs fram?  

11. Förs det några etiska resonemang?  

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? Till exempel vad gäller 
generaliserbarhet?  

2  
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