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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Den fysiska vårdmiljön kan inge subjektiva som objektiva upplevelser och kan 
då antingen inge trygghet eller otrygghet för patienten. I den fysiska vårdmiljön finns bland 
annat arkitektur, belysning, natur, ljud samt design beskriven. Den fysiska vårdmiljön har 
även en central betydelse för patientens återhämtning samt välbefinnande. Problem: När 
vårdpersonal inte har tillräckligt med kunskap om hur den fysiska vårdmiljön kan påverka 
patientens återhämtning, kan det innebära ökat lidande för denne. Kunskap om betydelsen 
av den fysiska vårdmiljön är därför väsentlig för att främja patientens hälsa, förebygga 
ohälsa, lindra lidande samt främja återhämtningen. Syfte: Syftet med detta examensarbete 
var att skapa en översikt över den fysiska vårdmiljöns betydelse för patientens återhämtning. 
Metod: Allmän litteraturöversikt med tio valda artiklar, åtta med kvantitativ ansats samt 
två med kvalitativ ansats. Resultat: I resultatet framkom betydelse av den fysiska 
vårdmiljöns för patientens återhämtning. Tillgång till eget rum bidrog till att patienterna 
hade möjlighet att sätta sig själva i fokus. Dagsljuset minskade ångest hos patienterna. 
Växter och naturen minskade trötthet. Musiken påverkade vissa fysiologiska funktioner. 
Slutsats: Fysisk vårdmiljö kan stödja patientens återhämtning, vilket i sin tur har en positiv 
inverkan på patientens välbefinnande.  

Nyckelord: litteraturöversikt, patient, vårdmiljö, återhämtning 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Background: The physical care environment can provide subjective or objective 
experiences and can provide safety or insecurity for the patient. The description of the 
physical care environment includes architecture, lighting, smell, nature, sound and design. 
The physical care environment has a central role for the patient's recovery and well-being. 
Problem: When healthcare professionals don't have enough knowledge about how the 
physical care environment can affect the patient's recovery, it can lead to increased suffering 
for the patient. Knowledge of the physical care environment is therefore important for 
promoting patient health, preventing illness, relieving the patient's suffering and promoting 
recovery. Aim: The purpose of this essay was to provide an overview of the importance of 
the physical care environment for patient recovery. Method: A general literature review. 
Ten articles were selected, eight with a quantitative approach and two with a qualitative 
approach. Result: The result revealed the importance of the physical environment for the 
patient's recovery. Access to their own room helped patients to focus on themselves. Daylight 
reduced the patients anxiety. Nature and plants decreased fatigue. Music affected certain 
physiological functions. Conclusion: The physical care environment supports patient 
recovery and has a positive impact on patient well-being. 

Keywords: care environment, literature review, patient, recovery 
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1 INLEDNING 
 

Den fysiska vårdmiljön kan vara en relativt främmande miljö för patienten och kan antingen 
främja eller vara ett hinder för patientens återhämtning. Den fysiska vårdmiljön har även en 
central betydelse för patientens välbefinnande och återhämtning. Den fysiska vårdmiljön är 
intressant för författarna av detta examensarbete eftersom återhämtningsprocessen oftast 
befinner sig i fokus under vårdvistelser. Intresseområdet har även efterfrågats av Primärvård 
Psykiatri och Habiliteringsverksamhet, Vuxenpsykiatri i Västmanland. Att identifiera olika 
delar i den fysiska vårdmiljön som kan bidra till patientens återhämtning är därför av 
yttersta vikt. Sjuksköterskors främsta ansvar är bland annat att lindra patientens lidande 
samt främja patientens hälsa. Fokus kommer vara på olika delar i den fysiska vårdmiljön och 
dess betydelse för patientens återhämtning. Genom att fördjupa sig i kunskapen om hur den 
fysiska vårdmiljön påverkar patienten kan det bidra till att skapa fler möjligheter till att 
patienterna får en bättre återhämtning. 

 

 

 

2 BAKGRUND 
 

I bakgrunden beskrivs historiskt perspektiv, vårdmiljö, förutsättningar för återhämtning, 
styrdokument och lagar, vårdvetenskapligt perspektiv utifrån Katie Eriksson samt 
problemformulering. 

 
2.1 Historiskt perspektiv 
 

Florence Nightingale beskrev vikten av en sund miljö samt vilken betydelse som miljön har 
på patienten och dennes tillfrisknande. Nightingale betonade vikten av ren luft, ljus, rent 
vatten och renlighet. Nightingale belyste även att det är betydelsefullt med en omväxlande 
miljö med exempelvis blommor eller konst; även färg och form framhävs som betydande för 
en estetiskt till talande miljö (Jakobsson Ung & Lützén 2014). Lepp (2014) förklarar även 
hur Nightingale underströk vikten av estetikens betydelse för hälsan. Enligt Nightingale är 
den fysiska omgivningen lika viktig som den psykiska och sociala omgivningen för att återfå 
hälsa samt förhindra sjukdom. Nightingale definierar även det estetiska som musik eller 
litteratur samt objekt med färger, då det kan inneha en positiv påverkan på människor. 
Utöver detta påpekar Nightingale även vikten av att ha omväxlande miljöer för att hålla 
patienternas humör uppe och främja hälsan. Med detta menas att det ska finnas en 
genomtänkt inredning med olika dimensioner och som kan uttryckas med ord såsom 
behagligt, trevligt eller bekvämt. Det finns en viktig balans mellan vården som ges till 
patienten samt designen i den fysiska vårdmiljön (Lepp, 2014). 
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2.2. Vårdmiljö 

Vårdmiljö beskriver vård och vårdande samt miljö. Begreppet innebär även att skapa en 
vårdmiljö som är läkande och som har en stimulans i såväl arkitektur som design. Begreppet 
innebär dessutom att ansvara för att patienten skall få bästa tänkbara vård samt att skydda 
patientens värdighet, liv och hälsa. Med detta i åtanke ska det finnas möjligheter i 
vårdmiljön som gör att patienten känner sig säker och omhändertagen (Bergbom, 2014). 

Bergbom (2014) förklarar även miljön som begrepp, och förtydligar det i ett sammanhang 
med olika dimensioner som exempelvis omgivning, omvärld, atmosfär eller förhållande. 
Nightingale betonade hur miljön kan påverka människans hälsa och hur miljön består av 
såväl fysiska som psykiska och sociala dimensioner. Begreppet kan både förknippas med den 
fysiska miljön samt att miljön även relaterar till stämning och relationer med involverade 
personer, exempel på detta kan vara vårdpersonal och patienter (Bergbom, 2014). Wijk 
(2014) beskriver hur utformningen av vårdmiljön kan ge betydelse för hälsan när den tar 
hänsyn till patientens behov.  

Vårdmiljön beskrivs även vidare av Edvardsson och Wijk (2014) som både en objektiv och 
subjektiv upplevelse. Den objektiva delen består av vad som kan beskrivas som det mätbara, 
till exempel att det går att mäta möblernas längd samt rummets yta. Den subjektiva 
upplevelsen handlar snarare om hur patienten upplever själva vårdmiljön med hjälp av sina 
sinnesintryck såsom syn, hörsel, känsel, lukt eller rörelser. Upplevelsen kan vara olika för 
olika personer, vilket bland annat beror på deras bakgrund, kunskap eller erfarenheter. En 
patient och en sjuksköterska kan exempelvis uppleva vårdmiljön på helt olika sätt, samtidigt 
som två olika patienter i samma patientrum kan uppleva vårdmiljön på olika sätt. Vidare 
beskriver Wijk (2014) personcentrerad vård och hur det skall tolkas från varje enskild 
persons unika upplevelse. En doft kan exempelvis lukta gott för någon men anses som 
illaluktande för någon annan, och det som upplevs som harmonisk musik kan även anses 
vara oljud för någon annan. 

Enligt Edvardsson och Wijk (2014) finns det i den fysiska vårdmiljön även olika delar som 
ingår. I dessa innefattas bland annat arkitektur, belysning, lukt, natur, ljud samt design med 
olika inslag såsom färg, form och symboler. 

Arkitekturen är en stor del av den fysiska vårdmiljön, med detta menas byggnaden eller 
rummet som vården bedrivs i. Det finns höga krav på att skapa en vårdande miljö som 
dessutom skall främja hälsa samt förebygga ohälsa. När en patient utsätts för sjukdom eller 
skada är det betydelsefullt att vårdmiljön som patienten vårdas i även är anpassad till dennes 
behov. Dessutom är det av betydelse att skapa förutsättningar för sådant som patienten ofta 
söker; exempel på dessa kan vara lugn, trygghet eller avskildhet. Samtidigt behöver det även 
finnas utrymme till social gemenskap. Vidare är design något som beskriver formgivningen 
av bland annat möbler, lampor, gardiner eller annan utrustning i rummet. Det kan även vara 
annat material eller mönster på möbler och gardiner. Dessa måste väljas ut med varsamhet 
då de inger en känsla av att miljön exempelvis kan vara varm eller kall samt trevlig eller 
obehaglig (Edvardsson & Wijk, 2014). På samma sett får arkitekturer en viktig aspekt då den 
även kan prägla känslor på samma sett som formgivningen (Caspari, Eriksson & Nåden, 
2011). 
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I studie av Olausson, Ekebergh och Almerud Österberg (2014), menar sjuksköterskorna att 
fokus ligger på att endast ge plats till den elektroniska utrustningen och att det tycks ha 
glömts bort att lägga vikt vid en estetisk utformning i vårdmiljön. Sjuksköterskorna upplever 
att det finns arkitektoniska brister i vårdmiljön. När den fysiska vårdmiljön brister försvårar 
det även för sjuksköterskorna att utföra arbetet. Detta genom en försämrad arbetsmiljö samt 
att det blir en negativ inverkan på patientsäkerheten. Då vårdmiljön inte får något utrymme 
känner sjuksköterskor även en minskad kontroll. Samtidigt visar Olausson et al. (2014) i sin 
studie att en välutformad vårdmiljö som ger en rogivande känsla kan stödja 
sjuksköterskornas arbete genom att minska den oro och stress som arbetet annars kan ge. I 
en studie gjord av McCuskey Shepley, Watson, Pitts, Garrity, Spelman, Kelkar och Fronsman 
(2016) beskrivs det även vidare hur en väl planerad vårdmiljö anses viktig för att visa 
patienterna värdighet och respekt. 

Enligt Altimier (2004) skall inrättningar vara funktionellt planerade och utformade på ett 
attraktivt sett med ett etiskt övervägande för att främja patientens hälsa. Chang och Chien 
(2017) menar också att det finns andra aspekter i vårdmiljön utöver medicinering och terapi. 
Även området eller naturen kan vara en del av vårdmiljön för patienten.  

Med hjälp av rummets utformning och design kan människan läsa av den harmoniska 
atmosfären. Harmoni handlar således om människans känsla av välbefinnande, lycka och 
balans (Caspari, Nåden & Eriksson, 2006). En harmonisk vårdmiljö påverkar såväl patienter 
som personal. Det är av betydelse att skapa en atmosfär som bland annat bjuder in till 
humor och lek, detta för att avlasta sinnet från sjukdomen och kampen att dagligen stå inför 
svåra situationer. Leken, eller en sysselsättning för nöjets skull, kan bidra till att ge patienten 
stunder där de glömmer svåra situationer och kan därmed kan ge en känsla av frihet, där i 
bland även frihet från stress (Caspari et al. 2011). Reglering av känslor kan påverka 
välbefinnande, även den känslomässiga stressen påverkar välbefinnande (Schraub, Turgut, 
Clavairoly & Sonntag, 2013). 

En annan del av designen av vårdmiljön är färg. Människan använder bland annat färger för 
att tolka av sin omgivning och på så sett orientera sig i miljön de befinner sig i (Caspari et al., 
2006). Färg är även en del av designen som kan användas för att få kontakt med en patient 
på ett emotionellt plan. Färger styr i mångt och mycket vår tillvaro genom att den bland 
annat har en påverkan på människans sinnesstämning och beteende. Beroende på hur färger 
presenteras kan den ge uppmuntrande eller en nedstämd känsla. Vare sig det handlar om att 
använda färger i ett holistiskt syfte eller inom vården, kan färger projicera ett välbefinnande 
hos patienter (Stichler, 2001). Ett sett att få in mer färg är bland annat via konst. Det är även 
konstaterat att konst som har något att erbjuda mottagaren och som är engagerande även 
kan frambringa en viss känsla. I detta sammanhang kan dessa känslor vara ro, harmoni eller 
välbehag (Caspari et al., 2011).  

Ljus är en annan detalj som kan påverka hälsan. Dagsljus är ett av dessa viktiga element som 
har studerats ingående. Dagsljus har en styrande påverkan på människans kropp och dennes 
humör. Genom dagsljus sker bland annat utsöndring av melatoninproduktion i kroppen. 
Detta påverkar människans dygnsrytm samt vila (Stichler, 2001). Studier visar även vilken 
skillnad, vare sig det handlar om en njutning eller påfrestning, dagsljus kan få på människan. 
Dagsljus bidrar till en synkroniserad biologisk rytm (Schweitzer, Gilpin, & Frampton, 2004). 
Genom att bli mer exponerad för dagsljus förbättras melatoninproduktionen, vilket kan 
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förhöja människan till ett tillstånd av välmående och gör det också möjligt att prestera bättre 
(Stichler, 2001). 

Även ljud eller oljud kan ha en påverkande effekt på hälsan. Harmoniska ljud kan bidra till 
en harmonisk och vacker omgivning (Caspari et al. 2006). Oljud kan däremot ha motsatt 
effekt genom att skapa oro, rädsla eller irritation (Fredriksson, Hellström & Nilsson, 2009). 

Det har även konstaterats att patienter har ett behov av en vårdmiljö som är stödjande och 
som kan inge känslan av en välkomnande eller hemtrevlig miljö. En väl uttänkt och 
stimulerande inredning samt en genomtänkt arkitektur med såväl personliga som 
gemensamma ytor kan erbjuda trygghet för patienten. Även patienters inställning till den 
vårdmiljö de befinner sig i har visat sig bero på om vårdenheten eller sjukhuset har en 
inbjudande känsla som därmed kan stödja upplevelsen av välbefinnande och hälsa (Douglas 
& Douglas, 2004). 

 

2.3 Förutsättningar för återhämtning  

Asp och Ekstedt (2014) nämner hur Nightingale redan i sin första 
omvårdnadsdokumentation tar upp vikten av sömn för människors hälsa och läkning. 
Sömnen är en period där kroppen får chans att återhämta sig, ta igen förlorad energi och 
samla på sig ny kraft. Denna återhämtning gäller fysiskt men även lika mycket det centrala 
nervsystemet och det psykiska (Asp	&	Ekstedt,	2014). Vidare kan långvarig bristande 
djupsömn även orsaka utmattningssyndrom då kroppen inte får möjlighet att genomgå en 
anabolisk process, det vill säga att kroppen inte kan reparera och återhämta sig under sömn. 
Under sömnen kan kroppen återhämta sig på olika sätt, bland annat genom att blodtrycket, 
pulsen och kroppstemperaturen sjunker. Kroppen återhämtar sig även genom att 
andningsfrekvensen minskar, det produceras ett minskat blodflöde till hjärnan, 
ämnesomsättningen saktar ner och andelen stresshormon minskar. Kroppen återhämtar sig 
även genom att aktivera immunsystemet samt att det sker en utsöndring av hormon som är 
uppbyggande för kroppen (Allgulander, 2014). När kroppen inte får tillräckligt med sömn 
leder det till konsekvenser såsom högre risk för olyckor och skador, försämrad livskvalitet 
samt förvärrat sjukdomstillstånd. Det kan vidare försämra sårläkning samt öka risken för 
infektion. Sömnbrist leder även till tillstånd såsom depression, nedstämdhet samt 
beteendestörningar (Asp	&	Ekstedt,	2014). Trötthet har även väsentligt negativa effekter på 
återhämtningen; både fysiska, som psykosociala (DeCherney, Bachmann, Isaacson & Gall, 
2002). Även ångest har en negativ inverkan på patienters återhämtning i form av längre 
återhämtningstid samt mer smärta (Ali, Altun, Oguz, Illhan, Demircan & Koltka, 2014).  

Vila är en förutsättning för att kroppen ska få möjlighet till återhämtning och läkning. Vila 
skiljer sig även från sömn. Enligt Asp	och	Ekstedt	(2014)	är vila ett tillstånd då människan 
fortfarande är medveten om det som sker. I vardagen kan vila exempelvis komma i någon 
form av avslappning, lugn eller stillhet. Kännetecken för vila är att befinna sig i ett tillstånd 
som ger harmoni i handling, känsla och vilja. Det kan exempelvis vara för att utföra en ny 
arbetsuppgift, fortsätta med ett arbete eller återhämta sig från en sjukdom. Om inte 
möjligheten till vila finns upplever personen en disharmoni i handling, känsla och vilja. 
Disharmonin handlar om att personen har en vilja att utföra aktiviteter men hindras på 
grund av oförmåga. Disharmoni kan vidare upplevas när en person inte vet vad som 



 

5 
 

förväntas av dem, vilket för en patient kan upplevas när kommunikationen brister och de 
inte vet vad som sker eller förväntas av dem (Asp	&	Ekstedt,	2014).  

Återhämtning är även ett ord som är laddat med mycket förväntan och där en önskan finns 
om något annat än vad som finns närvarande för tillfället (Coffey, 2010). Återhämtning ses 
som en process för återställelse av hälsa under sjukdom, kris eller trauma. Det är en process 
där den som lever i ohälsa måste acceptera sitt nya tillstånd och anpassa sig efter det. 
Tillståndet en patient befinner sig i under en återhämtningsprocess är även det tillstånd som 
leder patienten till att återfå sin hälsa, samtidigt som tillståndet under denna process även är 
föränderligt (Swarbrick, 2009). En studie som genomförts på patienter med musculoskeletal 
smärta visar att en återhämtning hos dessa smärtpatienter innebär en fullständig behandling 
av symtom samt även en smärtfri återgång av funktion. För dessa patienter innebär en 
återhämtning att de skulle bli befriade från deras symtom samt återfå sin normala funktion 
(Carroll, Lis, Weiser & Torti, 2016). Resultatet av en studie genomförd av Sonnentag, Venz 
och Casper (2017) visar hur en återhämtningsprocess fungerar som en avvecklingsfas hos 
personer som lider av stress. I en studie gjord på personer som lider av stress beskrivs 
återhämtning även som en avvecklingsfas där en persons påfrestning eller belastning återgår 
till det normala. Forskarna i denna studie beskriver hur återhämtningen kan ses som ett 
resultat när en patientens psykiska eller fysiska tillstånd kan återuppnås genom en 
återhämtningsperiod (Sonnentag et al., 2017). Det framkommer även i en studie utförd av 
Piat, Sabetti, Sylvestre, Provencher, Botschner och Stayner (2009) att deltagarna beskriver 
återhämtningen i relation till sjukdom samt välbefinnande. När de såg på återhämtning i 
relation till sjukdom kunde detta kopplat till ett botemedel, rätt medicinering samt i relation 
till bättre hälsa. De nämner även återhämtning som en återgång av tidigare funktion. I 
relation till välmående beskriver de återhämtningen som en process, att ta ansvar för sitt 
eget liv samt att utveckla ett nytt själv. 

Utifrån dessa studier kan två olika delar urskiljas i återhämtningen. I den första delen ses 
återhämtning som en process för att återställa hälsa i relation till symtom och återfå sin 
normala funktion eller uppnå en bättre hälsa (Piat et al., 2009; Swarbrick, 2009; Carroll et 
al., 2016; Sonnentag et al., 2017). Den andra delen av återhämtning är relaterad till 
välbefinnandet. Återhämtning handlar om att utveckla en ny självbild där det skapas hopp 
utöver diagnosen och där synen på den egna hälsan förändras (Piat et al., 2009; Swarbrick, 
2009). 

 

2.4 Styrdokument och lagar 
I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) 
fastslås att sjuksköterskan kritiskt skall kunna reflektera över samt utveckla en god och säker 
vårdmiljö. Sjuksköterskan skall även aktivt delta i utvecklingen samt utformningen av 
vårdmiljön, detta för att underlätta tillämpning av evidens. Vidare står det i hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) 3 kap 2 § att hälso- och sjukvården skall arbeta med att 
förebygga ohälsa. Vidare berör kapitel fyra hur kvaliteten i vårdverksamheten systematiskt 
skall utvecklas samt säkras. I kapitel fem av hälso- och sjukvårdslagen står det även att 
hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den kan tillgodose patientens behov av trygghet, 
kontinuitet och säkerhet. Ytterligare framgår även att det skall finnas kunnig personal, 
lokaler samt nödvändig utrustning för att en god vård skall kunna upprättas. 
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Enligt ICN:s (International Council of Nurses) riktlinjer är sjuksköterskans primära och 
professionella ansvar att vårda människor som är i behov av vård samt kunna säkerställa en 
god vårdmiljö för patienter (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

  

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv  

Litteraturöversikten har diskuterats utifrån Katie Erikssons vårdteori. Denna teori valdes 
eftersom Eriksson beskriver hur människan påverkas av sin omgivning och hur den fysiska 
vårdmiljön kan påverka människans inre. Den fysiska vårdmiljön kan påverka patienten 
genom att potentiellt skapa eller lindra dennes lidande. 
 
 
2.5.1 Hälsa  
Eriksson (1989) beskriver hälsan som mångdimensionell och som ett tillstånd då människan 
upplever en helhet av sig själv i kropp, själ och ande. Den kroppsliga dimensionen handlar 
såväl om det kroppsliga som det själsliga. Denna dimension handlar om friskhet, medan den 
själsliga dimensionen koncentreras på den inre balansen och känslor samt relationen till 
andra människor. Vidare finns den andliga dimensionen som innebär människans förmåga 
att hitta ett djupare värde eller hitta en mening eller värde med livet. Om människan inte 
uppnår en balans mellan kropp, själ och ande kan detta leda till behov, begär eller 
hälsoproblem. Hälsa är dessutom inte samma sak för alla människor, utan upplevelsen av 
hälsa är individuell. Eriksson beskriver hur hälsa även är ett integrerat tillstånd mellan 
friskhet, sundhet och välbefinnande. Enligt Eriksson är friskhet, sundhet och välbefinnande 
nödvändiga samt en tillräcklig förutsättning för hälsa. Tillsammans utgör dessa människans 
kapacitet och inre stöd till hälsa. Vidare innebär hälsa inte enbart frånvarande av sjukdom, 
utan även individens upplevelse av friskhet.  

Eriksson (2015b) beskriver även inre såväl som yttre förhållanden för att människan skall ha 
fullständig hälsa. De yttre förhållandena är individens relation till andra i sin omgivning 
samt till omgivningen som helhet. Vidare definierar Eriksson tre olika dimensioner för dessa 
yttre förhållanden. Det andliga rummet beskriver en individs relation till andra eller till den 
personliga tron. Därefter finns det psykosociala rummet, det vill säga samspelet mellan 
människan själv och andra människor. Det ingår exempelvis syskon, barn, föräldrar, vänner 
eller arbetskamrater, vilket skapar förutsättningar för och förmågan till relationer gentemot 
andra människor och till sociala situationer. Sist finns det fysiska rummet, eller det som även 
kallas livsrum. I detta rum finns förutsättningar för de grundläggande eller primära 
livsfunktionerna. Däremot är individen i olika grad beroende av andra och sin omgivning 
och miljö. Dessutom finns det risker i omgivningen som kan hota dessa funktioner 
(Eriksson, 2015b). 

 
2.5.2 Lidande 
Vidare beskriver Eriksson (2015a) lidandets dimensioner och hur de även faller samman 
med hälsans dimensioner. Eriksson beskriver hur en människa som befinner sig i lidandet 
även är främmande för sig själv, för sina begär och möjligheten till att lindra det egna 
lidandet. På varandets nivå blir lidandet således en kamp mellan liv och död eller mellan 
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hopp och hopplöshet. Precis som hälsan menar Eriksson att även lidandet är unikt; det 
formas av individen själv och dennes omgivning  

Inom vården finns det vidare sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Lidandet kan 
vara relaterat till såväl kroppen som de andliga och själsliga dimensionerna eller till själva 
livet. Sjukdomslidandet är när sjukdom eller behandling av en sjukdom orsakar ett lidande. 
Exempel på detta är smärta, eftersom smärta ofta är en vanlig orsak till lidande. Den fysiska 
smärtan fångar människans uppmärksamhet och gör det svårare att bemästra ens lidande då 
uppmärksamheten i stället går till smärtan. Smärtan är sällan enbart kroppslig utan den kan 
även erfaras som en helhet med det själsliga och andliga. Det själsliga och det andliga 
lidandet kan ge upplevelser såsom skam, skuld eller förnedring som en människa ofta kan 
erfara vid sjukdom. Det kan orsakas av såväl fördomar hos andra människor runt människan 
som lider, exempelvis vårdpersonal, men den kan även orsakas av det sociala 
sammanhanget, exempelvis att patienten vid en viss behandling kan känna sig 
förnedrad. Vårdlidande, som att känna ensamhet, osäkerhet eller rädsla är också känslor 
som människan känner under en lidande period. Det finns alltså många olika typer av 
vårdlidande som kan vara orsakade av såväl vård som utebliven vård. Vidare beskriver 
Eriksson även maktutövning, kränkningar av människans värdighet som en del av 
vårdlidandet. Lidande är något som varje människa upplever individuellt. Vårdlidande kan 
även beskrivas som det lidande som uppstår när det finns ett gap mellan brister i vården och 
patientens behov; exempel på detta kan vara om vårdpersonalens bemötande till den lidande 
brister. Eriksson menar att detta är ett onödigt lidande som därför bör eftersträvas att 
elimineras. Eriksson beskriver även något som kallas för livslidande, detta kopplar ihop det 
som påverkar individens livssituation och människans liv (Eriksson, 2015a). 

Inom vården bör eliminering av lidandet hos en patient alltid eftersträvas. Det måste finnas 
en vårdkultur där patienten känner sig välkommen samt respekterad och vårdad. Genom att 
utveckla en vårdkultur och vårdmiljö för att lindra lidandet kan detta skapa förutsättningar 
för att patienten skall känna sig välkommen (Eriksson, 2015a). Eriksson (1987) skildrar även 
miljön med hjälp av begreppet vårdkultur. I beskrivning av vårdkulturen talas det om en 
uppbyggnad av olika beståndsdelar såsom ritualer, traditioner och grundläggande värden. 
Eriksson menar även att människan påverkas av den miljö som hon befinner sig i; det spelar 
därför vårdmiljön en avgörande roll i patientens hälsa. I Wiklund Gustin och Lindwall (2012) 
beskriver Eriksson vidare att människan ofta påverkas av stämningen när hon stiger in i en 
främmande miljö. Fortsättningsvis talar Eriksson om att hälsan är mångdimensionell; det 
materiella såsom möbler, färger och liknande påverkar världen omkring människan. När 
något händer i världen påverkar det även vår inre värld, det privata inom oss. Den kan 
påverkas både positivt och negativt genom exempelvis oro eller glädje. 

 
2.6 Problemformulering  

Vårdmiljö är en främmande miljö som antingen kan inge trygghet eller otrygghet för 
patienten. Eriksson beskriver hur människan påverkas av sin omgivning samt hur 
vårdmiljön kan påverka människans inre. Den fysiska vårdmiljön är en del av vårdmiljön 
som består av bland annat arkitektur, ljus, ljud, lukt eller design av olika slag. Vidare kan 
vårdmiljön beskrivas som en såväl objektiv som en subjektiv upplevelse. Den subjektiva 
upplevelsen innebär hur patienten själv upplever vårdmiljön med hjälp av olika 
sinnesintryck. Tidigare studier har visat att en väl planerad vårdmiljö med stödjande 
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förhållanden även kan vara ett stöd för hälsan. När vårdpersonal inte har tillräckligt med 
kunskap om hur den fysiska vårdmiljön påverkar patientens återhämtning kan det i sin tur 
innebära ett ökat lidande för patienten. Kunskap om den fysiska vårdmiljön och dess 
betydelse för patientens återhämtning är viktig för att bidra till patientens hälsa, förebygga 
ohälsa, lindra patientens lidande samt främja återhämtningen. Genom att fördjupa sig i 
kunskapen om hur den fysiska vårdmiljön påverkar patienten kan det bidra till att skapa fler 
möjligheter till att patienterna får en bättre återhämtning. 

 

 

3 SYFTE 
Syftet var att skapa en översikt över den fysiska vårdmiljöns betydelse för patientens 
återhämtning. 

 
 

4 METOD 
 

Metoden som valdes är allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) där både kvalitativa 
och kvantitativa artiklar bearbetas. Denna metod valdes för att få en översikt över befintlig 
forskning som finns inom området samt för att få en struktur för att sedan granska och 
sammanställa ett resultat utifrån den befintliga forskningen. En allmän litteraturöversikt går 
ut på att skapa en översikt kring ett problemområde. Därtill knyter det an en mer ingående 
taktisk, systematisk och kritisk granskning av vetenskaplig litteratur samt sammanställning 
av denna (Friberg 2017). Artiklarna som togs fram kvalitetsgranskades och 
granskningsfrågorna utgick från Friberg (2017). Artiklarna granskades för att få en bredare 
överblick av forskningsläget. I artiklar med kvantitativ ansats kom resultatet fram genom 
mätinstrument. För att stärka resultatdelen inkluderades kvalitativa studier om patienters 
upplevelse. I resultatdelen presenterades därför både kvalitativa samt kvantitativa resultat 
tillsammans. Under punkt 4.1 Urval och datainsamling beskrivs hur artiklarna tagits fram 
och under punkt 4.2 Dataanalys och genomförande tillvägagångssättet av metoden. 
 
 
4.1 Urval och datainsamling 

En allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) valdes som analysmetod, där 
vårdvetenskapliga artiklar var det som användes som det aktuella datamaterialet. 
Inledningsvis gjordes en sökning utifrån syftet. Det söktes vårdvetenskapliga artiklar via 
sökmotorn i Mälardalens högskolans bibliotek inom databaserna Cinahl plus, Medline samt 
PubMed. Tio vårdvetenskapliga artiklar inkluderades i denna litteraturöversikt, därav åtta 
kvantitativa och två kvalitativa. Sökkombinationerna och sökvägarna för dessa artiklar 
sammanställdes i sökmatrisen, bilaga A. Till hjälp för att hitta relevanta ord till sökningarna 
användes ordboken Svenska MeSH, (Medical Subject Headings) för att översätta till rätt 
engelska termer till sökningarna. Sökord som användes var: ”recovery”, ”environment” samt 
”care environment”. Sökningen av de ovanstående sökorden gav ett begränsat antal träffar 
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på artiklar som svarade på syftet. Därför utvecklades sökorden ytterligare, utifrån en 
beskrivning av Edvardsson och Wijk (2014) som skildrar den fysiska vårdmiljön med 
utgångspunkt i dess olika delar. Följande beskrivs i innehållet av den fysiska vårdmiljön: 
arkitektur, belysning, lukt, natur, ljud samt design med olika inslag av färger, former och 
symboler. Genom att identifiera och ta hänsyn till dessa delar i sökningen resulterade detta 
till fler artiklar som svarade på syftet. Sökorden som då användes var: ”architecture”, 
”design”, ”light”, ”nature”, ”sound”, ”music”, ”art” och ”smells. Boolesk söklogik användes, 
sökoperatorer som AND, OR och NOT användes och AND var den vanligast utnyttjade för att 
sätta ihop de ovan nämnda termerna, exempelvis “environment” AND “light” AND 
“recovery” eller “sound” OR “music” AND “recovery”.  

För att få ett sökresultat av kvalitet och relevans användes inklusions- samt 
exklusionskriterier. Friberg (2017) beskriver hur dessa kan användas för att hitta relevanta 
artiklar till analysen. Inklusionskriterier som användes vid sökningarna var att artiklarna 
skulle vara; tillgängliga i full text, skrivna på engelska, peer-reviewed, vara vetenskapliga 
samt publicerade mellan 2008–2018. Urvalet var dock av tillgängliga artiklar något 
begränsat och det valdes då att utöka sökningen till publicerings år 2003–2018. Vid denna 
sökning hittades ytterligare artiklar som svarade på syftet, men det fanns fortfarande 
begränsningar i materialet. Det valdes därför att exkludera kriteriet om publicerings år. 
Detta resulterade i att en relevant artikel publicerad 1996 valdes att inkluderas. En artikel 
från 1996 kan dock ses som en äldre källa, trots detta har denna inkluderats i studien då 
källan tillför intressant kunskap om hur den fysiska vårdmiljön kan främja återhämtningen. 
Exklusionskriterierna var studier av minderåriga samt patienter med demens eller är boende 
på ett vårdhem av någon form, då vårdmiljön hos denna typ av patienter kan kräva någon 
annan form av åtgärd samt har andra möjligheter att göra vårdmiljön mer personlig. 
Däremot har inga exklusions- eller inklusionskriterier gjorts angående vilket land som 
studien utförts i samt att både kvalitativa och kvantitativa studier som svarat på syftet tagits 
med i urvalet. 

När en relevant artikel hittats lästes abstract flera gånger för att få ett helikopterperspektiv. 
Enligt Friberg (2017) innebär ett helikopterperspektiv att artiklarnas abstrakt lästes för att 
skapa en bild av studiens karaktär. Det gjordes totalt sju sökningar i Cinahl plus två 
sökningar i Medline samt en sökning i Pubmed. Tillsammans lästes 73 abstrakt, om 
abstraktet sedan ansågs relevant lästes hela artikeln för att se om artikeln svarade på syftet. 
Efter denna process valdes 14 artiklar ut som ansågs relevanta för syftet. Efter vidare 
granskning valdes fyra av dessa artiklar bort. Detta då artiklar hade ett större resultat på hur 
välmående förbättrats och ej återhämtningen utifrån ohälsa och sjukdom eller symtom på 
dessa. De andra två artiklarna valdes bort då resultatet på återhämtningen var mer inriktad 
på en viss kroppsfunktion än återhämtningen mer generellt. 

Av dessa tio artiklar har sedan en kvalitetsgranskning gjorts med utgångspunkt i Friberg 
(2017) förslag på frågor. Artiklarna delades upp i två olika kategorier, kvalitativa samt 
kvantitativa artiklar. Kvalitetsgranskningen för de kvalitativa artiklarna innehöll 12 frågor 
samt 3 delfrågor, medan de kvantitativa artiklarna 12 frågor samt 8 delfrågor. Det valdes 
sedan att poängsätta dessa frågor med en poäng per fråga eller delfråga. De kvalitativa 
artiklarna kunde få maximalt 15 poäng och de kvantitativa kunde få maximalt 20 poäng. De 
kvalitativa artiklarna som hade hög kvalitet fick en poäng över 13. Artiklarna som hade god 
kvalitet fick mellan 9 till 12 poäng samt låg kvalitet under åtta poäng. De kvantitativa 
artiklarna som hade hög kvalitet fick en poäng över 17. God kvalitet mellan 12 till 16 poäng 
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samt låg kvalitet om de erhöll under 11 poäng. De artiklarna med hög eller god kvalitet valdes 
att inkluderas i resultatet. Alla artiklar som valdes ut höll kvalitetsmåttet och inkluderades i 
resultatet. En sammanställning av kvalitetsgranskningens frågor finns i, bilaga C och 
resultatet av kvaliteten finns sammanställt i artikelmatrisen, bilaga B. 

  
4.2 Dataanalys och genomförande 
 

Problemformuleringen och syftet har varit avgörande för den analys som valts och det är en 
allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) som består av fyra olika steg. I det första 
steget skall samtliga artiklar läsas igenom flera gånger, detta görs för att få en förståelse för 
artiklarnas innehåll och sammanhang. I det andra steget dokumenteras sedan de områden 
som valts i en artikelmatris. Det tredje steget består av att urskilja likheter samt skillnader i 
de områden som valts. I det sista steget namnges resultatfynden i olika teman som även skall 
svara på syftet (Friberg, 2017). 

I det första steget av analysprocessen lästes artiklarna separat och de resultat som svarade på 
syftet markerades ut för att få ett helikopterperspektiv på artiklarna. De markerade delarna 
plockades sedan ut där allt samlades i ett dokument för att få en överblick av materialet. 
Även materialet diskuterades för att säkerställa att det uppfattats på samma sett. Det andra 
steget bestod av att sammanställa de olika artiklarna i en artikelmatris, bilaga B. Detta 
gjordes för att göra det enklare att identifiera fynd samt för att få en översikt över vilken 
artikel som erhöll vilka fynd. Artikelmatrisen bestod av rubrikerna titel, författare, syfte, 
metod samt resultat. Det tredje steget bestod av att diskutera och jämföra likheter samt 
skillnader i artiklarnas syfte, metod samt resultat och att organisera dessa under olika 
teman. I det fjärde steget sammanställdes analysen, vilket även utgjorde resultat. 

 

4.3 Etiska överväganden 
 

Vårdvetenskapliga artiklar är det som ligger till grund för denna allmänna litteraturöversikt. 
Den etiska kod som följts enligt CODEX (2017); enligt den har forskarna ansvar för att 
arbetet skall inneha en hög standard samt kvalitet och vara moraliskt acceptabel. Vidare får 
forskningens resultat ej förfalskas, förvridas eller kopieras. Alla tio artiklarna i detta är peer-
reviewed. Genom att använda detta peer-review system säkerställs forskningens kvalitet. 
Artiklarna inkluderade endast de artiklar som hade etiska överväganden eller blivit 
godkända av en etisk kommitté, detta för att respektera den goda forskningsseden samt för 
att öka arbetets trovärdighet. Då detta är en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) 
har endast bearbetat material inkluderats, därför var inte någon etisk prövning nödvändig. 
Kvalitetsgranskningen har gjorts enligt Friberg (2017) med noggrannhet av allt material som 
inkluderats. Referering har tillämpats enligt APA-systemet (American Psychological 
Association). 
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5 RESULTAT 
 

Syftet var att skapa en översikt över den fysiska vårdmiljöns betydelse för patientens 
återhämtning. Under resultatet presenteras likheter samt skillnader för de valda artiklarnas 
syfte, metod samt resultat. Resultatet presenteras i tre teman. 

5.1 Likheter samt skillnader i artiklarnas syften 
Samtliga av de tio valda artiklar besvarade syftet med detta examensarbete. Detta oberoende 
av att det både fanns likheter och skillnader i artiklarnas syftesdelar. De olika delarna 
beskrev den fysiska vårdmiljön genomgående och hur den påverkade patientens 
återhämtning. Skillnaderna låg i att de olika studierna lade vikt vid olika delar i den fysiska 
vårdmiljön; tillgång till eget rum, växter, natur ljus samt musik. Persson, Anderberg och 
Ekwall (2015) fokuserade på det egna utrymmets inverkan på patientens återhämtning 
medan English, Wilson och Keller-Olaman (2008) och Park och Mattson (2009), fokuserade 
på hur växter och natur påverkade återhämtningen. Beauchemin och Hays (1996), Park och 
Mattson (2009) samt Ancoli-Israel et al. (2012) inriktade sina studier på ljuset i den fysiska 
vårdmiljön och dess inverkan på patientens återhämtning. I studien av Canellas, Mestre, 
Balber, Frontera, Angeles Rey och Rial (2016) fokuserades på hur tillgången till dagsljus 
påverkade patienternas återhämtningstid på en psykiatrisk avdelning. Vidare belyste 
genomförda studier av Tse, Chan och Benzie (2005), Ebneshahidi och Mohseni (2008), 
Nilsson (2009) samt Binns-Turner, Wilson, Pryor, Boyd och Prickett (2011) musikens 
inverkan på patienters återhämtning. 
  
Följande studier hade liknande syften, det var att undersöka samt se hur musiken påverkade 
patientens återhämtning (Ebneshahidi & Mohseni, 2008; Binns-Turner et al., 2011). I 
studien av Ebneshahidi och Mohseni (2008) framgick det inte vilken typ av musik 
patienterna fick lyssna på. Musiken som användes i Binns-Turner et al., (2011) var klassisk, 
”easy listening”, “inspirational” och new age.  

De två artiklarna med kvalitativ ansats hade skillnader i deras syften där English et al. 
(2008) fokuserade på patientens återhämtning. Syftet handlade om att främja patientens 
återhämtning samt förbättra förståelsen gällande hur den fysiska vårdmiljön bidrog till 
återhämtning för patienter. Skillnaden med den andra kvalitativa artikeln skriven av Persson 
et al. (2015) var att den fokuserade på patienters erfarenheter av att vistas i ett enkelrum 
under återhämtningsperioden. 

5.2 Likheter samt skillnader i artiklarnas metoder 
Av de tio artiklarna hade åtta kvantitativ ansats (Beauchemin & Hays, 1996; Tse et al., 2005; 
Ebneshahidi & Mohseni, 2008; Nilsson, 2009; Park & Mattson, 2009;  Binns-Turner et al., 
2011; Ancoli-Israel et al., 2012; Canellas et al., 2016) och två andra av de tio artiklarna hade 
kvalitativ ansats (English et al., 2008; Persson et al., 2015). Nio av tio studier utfördes på 
sjukhus. En studie genomfördes i samband med att kvinnor återhämtat sig från bröstcancer 
(English et al., 2008). Deltagarna i studien blev intervjuade i sina hem, på arbetsplatsen hos 
forskaren som genomförde studien samt på cancercenter.  
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Datainsamling av sex kvantitativa artiklar gjordes genom att mäta patienternas smärta, 
hjärtfrekvens och blodtryck (Tse et al., 2005; Ebneshahidi & Mohseni, 2008; Nilsson, 2009; 
Park & Mattson, 2009; Binns-Turner et al., 2011 Ancoli-Israel et al., 2012). Tre av artiklarna 
med kvantitativ ansats (Tse et al., 2005; Ebneshahidi & Mohseni, 2008; Binns-Turner et al., 
2011) använde Visual analog scale (VAS) som samlar in data genom en skattning av 
patientens smärtintensitet. Studier av Tse et al. (2005), Ebneshahidi och Mohseni (2008) 
och Nilsson, (2009) undersökte patientens hjärtfrekvens och blodtryck. I Nilssons (2009) 
studie samlades även data in på nivåer av avslappning hos patienten. I studien av Park och 
Mattson (2009) användes skattningsinstrumentet Environmental Assessment Scale (EAS) 
för att se vad exakt i den fysiska vårdmiljön som patienterna reagerade starkast på. Likväl i 
studier av Park och Mattson (2009) och Binns-Turner et al. (2011) samlades data in genom 
frågeformulär med “State Angst Scale SAI”, för frågor gällande patienternas ångest. I 
Canellas et al., (2016) samlades data in genom att jämföra tillgång till dagsljus och längden 
på patienternas sjukhusvistelse. 

De artiklar som hade kvalitativ ansats utfördes genom intervjuer. I Persson et al. (2015) hade 
intervjun ägt rum med en hermeneutisk-fenomenologisk design för att få en klarare bild av 
patienternas upplevelser av att bli vårdade på sjukhuset. Patienterna hade under intervjun 
fått förklara deras upplevelser under tiden de vistades på sjukhuset. I studien av English et 
al. (2008), hade datainsamlingen skett genom strukturerade intervjuer. Anledningen till att 
den fördjupade intervju valdes som metod i den kvalitativa ansatsen var på grund av att det 
möjliggör förståelse för hur naturen kan påverka patienternas återhämtning. 

 

5.3 Likheter samt skillnader i artiklarnas resultat 
Efter att ha granskat artiklarnas resultat framkom följande teman: 6.3.1 Dagsljus och 
enkelrummets inverkan på återhämning, 6.3.2 Växter och naturens inverkan på 
återhämtning samt 6.3.3 Musikens inverkan på återhämtning  

5.3.1 Dagsljus och enkelrummets inverkan på återhämning  

I två av artiklarnas resultat framkom det att två delar i den fysiska vårdmiljön som bidrog till 
snabbare återhämtning för patienterna, vilket påverkade återhämtningen positivt 
(Beauchemin & Hays, 1996; Persson et al., 2015). Tillgång till ett eget rum hade en positiv 
inverkan på patientens återhämtning. Patienter som var sjuka hade inte något behov av att 
ha kontakt med andra patienter, utan att ha eget utrymme för sig själva hade i stället 
betydelse för patienters återhämtning. Tillgång till ett eget rum påverkade patientens 
återhämtning då de fick egen tid för att fokusera på återhämtningen. Patienten hade då 
möjligheten att sätta sig själv i fokus och detta ökade möjligheten till reflektion (Persson et 
al., 2015). Ett rum bestående av en enkelsäng och med en inredning bestående av konst, 
fönster samt tv skapar känslan av att befinna sig i en hemlik vårdmiljö (Persson et al., 2015). 
En hemlik vårdmiljö ingav trygghet, vilket i sin tur påverkade återhämtningsprocessen 
positivt. Tillgång till eget rum innebar att patienten får sova ostört om natten, vilket var av 
vikt för återhämtningen (Persson et al., 2015). Dagsljuset hade också en inverkan på 
patientens återhämtning (Beauchemin & Hays, 1996; Ancoli-Israel et al., 2012; Canellas et 
al., 2016). Patienter som blev exponerade för mer solljus hade en kortare 
återhämtningsperiod. Detta jämfördes med den patientgrupp som inte fick tillgång till 
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solljus lika länge (Beauchemin & Hays, 1996). Solljuset hade en positiv effekt på patientens 
återhämtning genom att det gav en inverkan som minskade depressionen hos patienterna. 
Patienter fick tillgång till mer solljus i sina rum, hade en vårdtid i snitt på totalt i snitt 16,9 
dagar på sjukhuset, jämfört med den andra patientgruppen som exponerades för med 
mindre solljus som i stället fick en vårdtid i snitt på 19,5 dagar (Beauchemin & Hays, 1996). 
Dagsljuset bidrog till att patientens återhämtningsperiod förkortades, vilket i sin tur innebar 
att solljuset hade en positiv inverkan på patientens återhämtning (Beauchemin & Hays, 
1996). 80 % av patienterna upplevde solljuset positivt. Patienterna beskrev att de var mindre 
trötta när de exponeras för mer ljus. Resultaten indikerade också den inverkan som ljuset 
hade genom minskad känsla av utmattning hos patienter, vilket påverkade 
återhämtningsprocessen (Park & Mattson, 2009). Ljusterapi i den fysiska vårdmiljön 
minskade känslan av utmattning enligt patienterna (p = 0,0135) (Ancoli-Israel et al., 
2012). Dagsljus kan även påverka patienternas återhämtningstid (Beauchemin & Hays, 1996; 
Canellas et al., 2016). Patienterna som fick mer tillgång till dagsljus hade även en snabbare 
återhämtning med ett snitt på 11 dagar, jämfört med de med mindre tillgång som hade en 
vårdtid på 14 dagar i snitt (p = 0,007) (Canellas et al., 2016). 

 

5.3.2 Växter och naturens inverkan på återhämtning 

Naturen hade inverkan på patienternas återhämtning (English et al., 2008; Park & Mattson, 
2009). Patienter som hade tillgång till växter i sina rum hade mindre smärta än den andra 
gruppen som inte hade tillgång till växter (p = 0,02) (Park & Mattson, 2009). Patienterna 
som hade växter i sina rum beskrev även att de led av mindre ångest. Dessa patienter hade 
även lägre systoliskt blodtryck samt blev mindre utmattade efter kirurgiskt ingrepp. Växter 
främjade patienterna på samma sätt och minskade tröttheten hos dem (p = 0,03), vilket 
jämfördes med den patientgruppen som inte hade tillgång till växter i sina patientrum (Park 
& Mattson, 2009). Växter i patientrummet främjade även hälsan genom att framkalla 
positiva känslor såsom glädje, lugn samt avkoppling under en postoperativ period (English 
et al., 2008; Park & Mattson, 2009). 96 % av patienterna beskrev att växterna som fanns i 
patientrummen ingav positivitet. Växterna lyfte även sjukhusets inredning och patienterna 
beskrev även att växterna minskade deras smärta (Park & Mattson, 2009). Patienter som 
hade tillgång till naturen i sin fysiska vårdmiljö under återhämtningen hade på liknande sätt 
positiva känslor som lugn. Patienter beskrev även fördelen med att ha naturen tillgänglig och 
hur det kunde stödja tillfrisknandet (English et al., 2008). Naturen blev en symbol av 
harmoni för patienterna, vilket därför även sågs som en fördel för den psykiska 
återhämtningen hos patienten (English et al., 2008). Naturen var dessutom en positiv del av 
den fysiska vårdmiljön som bidrog till positiva effekter hos patienten (English et al., 2008; 
Park & Mattson, 2009). Patienterna förknippade naturen med hopp. Det fanns ett samband 
mellan patienterna och naturen där naturen beskrevs vara en del av livet. Naturen ger en 
positiv kraft hos patienten, vilket var en bidragande del till att underlätta återhämtningen 
hos patienterna. Naturen bidrog även till att stimulera den emotionella samt den 
psykologiska hälsan (English et al., 2008). 
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5.3.3 Musikens inverkan på återhämtning  
 

Musikens hade inverkan på patienternas återhämtning (Tse et al., 2005; Ebneshahidi & 
Mohseni, 2008; Nilsson, 2009; Binns-Turner et al., 2011). Patienter som fått tillgång till 
musik var mer avslappnade jämfört med de patienter som inte hade tillgång till musik 
(Nilsson, 2009). Musiken hade dessutom en positiv inverkan för patienterna där musiken 
bidrog till positiva effekter i kroppen under återhämtningsperioden (Tse et al., 2005; 
Ebneshahidi & Mohseni, 2008; Nilsson, 2009; Binns-Turner et al., 2011). Patienter som 
hade tillgång till musik under viloperioden hade högre värde av oxytocin jämfört med 
gruppen som inte lyssnade på musik (p = 0,004) (Nilsson, 2009). Musiken påverkade 
smärtintensitet, systoliska blodtrycket samt att hjärtfrekvensen stabiliserades hos 
patientgruppen som genomgått kirurgiskt ingrepp under återhämtningsperioden 
(Ebneshahidi & Mohseni, 2008). Det systoliska trycket samt hjärtfrekvensen stabiliserades 
för patienter med tillgång till musik jämfört med kontrollgruppen (p < 0,05) (Tse et al., 
2005). Musiken var av fördel för att stabilisera det systoliska trycket samt hjärtfrekvensen 
under återhämtningsperioden (Tse et al., 2005; Binns-Turner et al., 2011). Patienter som 
lyssnade på musik hade successivt mindre smärta (p < 0,001) (Tse et al., 2005). Musiken 
underlättade även återhämtningen positivt då smärtan lindrades (Tse et al., 2005; 
Ebneshahidi & Mohseni, 2008; Binns-Turner et al., 2011). Musik påverkade också patienter 
som genomgått kejsarsnitt då patienterna beskrev att de upplevde mindre smärta samt tog 
mindre opioder jämfört med patienter som inte lyssnade på musik efter samma kirurgiska 
ingrepp (p < 0,05) (Ebneshahidi & Mohseni, 2008). Musiken som ett hjälpmedel hade på 
liknande sätt effekt på patienternas återhämtning, detta genom att lindra patientens smärta 
(Tse et al., 2005; Ebneshahidi & Mohseni, 2008; Binns-Turner et al., 2011). Patienter som 
fick tillgång till musik fick stabil hjärtfrekvens inom referensvärdet, minskad smärta samt 
mindre ångest. Resultatet jämfördes med patientgruppen utan tillgång till musik, dock fick 
båda patientgrupperna samma mängd opioder (Binns-Turner et al., 2011). Patienter som 
hade tillgång till musik hade 41,4 % mindre smärta jämfört med kontrollgruppen. Musiken 
påverkade dessutom vissa fysiologiska funktioner under återhämtningsperioden, där dessa 
stabiliserades (Binns-Turner et al., 2011). 

  

 

6 DISKUSSION 
 

Diskussionen består av resultatdiskussion som diskuterar resultatet utifrån tidigare 
forskning och den teoretiska utgångspunkten från bakgrunden. Metoddiskussion som 
diskuterar om metodens genomförande samt etikdiskussion. 
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6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras likheter samt skillnader i artiklarnas syfte samt metod följt av 
diskussion av likheter samt skillnader i artiklarnas resultat. Resultatets diskussionsdel 
kopplas sedan till bakgrunden, bland annat genom historiskt perspektiv, tidigare forskning, 
styrdokument och lagar samt utifrån det vårdvetenskapliga perspektivet. 
  
6.1.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syften och metoder 

Samtliga av de tio valda artiklarna besvarade syftet, oberoende av att det både fanns likheter 
och skillnader i artiklarnas syftesdelar. De olika delarna beskrev den fysiska vårdmiljön 
genomgående och hur den påverkade patientens återhämtning. Skillnaderna låg i att de olika 
studierna fokuserade på olika delar i den fysiska vårdmiljön som i sin tur gav olika inverkan 
på patientens återhämtning. Persson et al. (2015) fokuserade på betydelsen av det egna 
utrymmet för patientens återhämtning medan English et al. (2008) och Park och Mattson 
(2009) lade fokus på hur växter och naturen påverkade återhämtningen. Beauchemin och 
Hays (1996), Park och Mattson (2009), Ancoli-Israel et al., (2012) samt Canellas et al. (2016) 
inriktade sina studier på ljuset i den fysiska vårdmiljön och dess betydelse på patientens 
återhämtning. Genomförda studier av Tse et al. (2005), Ebneshahidi och Mohseni (2008), 
Nilsson (2009), samt Binns-Turner et al. (2011) belyste vilken betydelse musiken har på 
patienters återhämtning.  

Av de tio artiklarna använde två artiklar kvalitativ metod och åtta av artiklarna av kvantitativ 
metod. English et al. (2008) samt Persson et al. (2015) har båda använt kvalitativ design. 
English et al. (2008) hade använt semistrukturerade intervjuer, forskarna i studien var där 
förberedda med teman för att på detta vis kunna leda deltagarna till att fritt dela med sig av 
sina erfarenheter. Denna intervjumetod var användbar eftersom det möjliggjorde en fritt 
flytande konversation samtidigt som det bidrog till att skapa en avslappnande och öppen 
vårdmiljö för deltagarna. Polit och Beck (2016) förklarar hur denna metod är användbar när 
forskaren vet vad de vill fråga men ej kan förutse svaret. 

De studier som använde kvantitativ metod valde att använda såväl frågeformulär som 
instrument för att mäta vitala parametrar eller mått såsom blodtryck, hjärtfrekvens eller 
smärta. Tse et al. (2005), Ebneshahidi och Mohseni (2008) samt Binns-Turner et al. (2011) 
använde VAS-skalan. Samtliga av dessa studier mätte även delar av de vitala parametrarna. I 
Binns-Turner et al. (2011) mättes även ångest med hjälp av ”State Anxiety Scale” (SAI). Park 
och Mattson (2009) använde SAI samt Environmental Assessment Scale (EAS). Även annan 
data samlades in till denna studie såsom längd av sjukhusvistelsen, smärtstillande vid 
postoperativ smärta, delar av vitalparametrar, smärta, ångest samt trötthet. Dessutom 
användes frågeformulär (Patient’s Room Satisfaction Questionnaire, PRSQ). Ancoli-Israel et 
al. (2012) använde en randomiserad kontrollstudie där frågeformulär administrerades före 
starten, under behandlingen samt slutet av behandlingen. Även handledsaktigrafi användes 
för att uppskatta sömn samt vakenhet. MFSI-sf (Multidimensional Fatigue Symtom 
Inventory) användes för att mäta trötthet. I Nilssons (2009) studie kontrollerades delar av 
deltagarnas vitala parametrar samt nivåer av avslappning via en numerisk betygsskala. I 
Beauchemin och Hays (1996) samlades data in under en tvåårsperiod där forskarna jämförde 
längden på deltagarnas sjukhusvistelse och i sin tur jämförde detta med vilken typ av 
patientrum de vistats i. 
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6.1.2 Likheter samt skillnader i artiklarnas resultatdelar  
 
I resultatdiskussionen kopplas diskussionen till bakgrunden, bland annat genom tidigare 
forskning, styrdokument och lagar samt utifrån det vårdvetenskapliga perspektivet. De tre 
teman som framfördes i resultatdelen beskrev vilken betydelse den fysiska vårdmiljön samt 
dess utformning hade för patientens återhämtning.  
  
I resultatet framkom det att den fysiska vårdmiljön främjade patientens återhämtning och 
bidrog även till att lindra patientens lidande samt påverkade patientens välbefinnande. Det 
finns alltså ett samband mellan patientens återhämtning och den fysiska vårdmiljön. Detta 
styrks av Eriksson (1987) som beskriver vikten av hur människan reagerar på sin omgivning 
och hur den fysiska vårdmiljön runtomkring kan påverka människans inre. Resultatet får 
stöd i Erikssons omvårdnadsteori där av hur den fysiska vårdmiljön påverkade patientens 
återhämtning. I detta examensarbete har det funnits olika delar i den fysiska vårdmiljön som 
var av betydande roll då det kommer till patientens återhämtning. Eget utrymme i den 
fysiska vårdmiljön ökar möjligheterna att underlätta återhämtningsprocessen, då det tillåter 
patienten att sätta mer fokus på sig själv. Vidare är det växter och naturen i den fysiska 
vårdmiljön som påverkar patientens återhämtning samt välbefinnande. Solljus i den fysiska 
vårdmiljön som visat sig vara av positiv betydelse för att reducera återhämtningstiden hos 
patienter. Slutligen presenteras musik i den fysiska vårdmiljön. Vad som sker är att musiken 
påverkar vissa av patientens fysiologiska funktioner positivt, vilket i sin tur leder till att 
återhämtningsprocessenen underlättas. Delar av den fysiska vårdmiljön ingav även positiva 
känslor för patienterna. De olika delarna i fysiska vårdmiljön bidrog därmed till att 
underlätta återhämtningen hos patienten, vilket kan ses som en positiv resurs. 

Det fanns två delar i den fysiska vårdmiljön som gav snabbare återhämtning. Den första 
delen var att göra det möjligt för en patient att få tillgång till ett eget rum, då det bland annat 
ger möjligheten till att fokusera på sig själv. Det möjliggjorde en snabbare återhämtning för 
patienten. Att ha ett eget utrymme under tiden patienten får vård innebar bland annat att 
patienterna somnade ostört om natten. Detta styrks även av Nightingale som 
uppmärksammade vikten av sömn för människors hälsa samt läknings period (Asp & 
Ekstedt, 2014). Vidare beskrev Asp och Ekstedt (2014) att sömnen är en förutsättning för 
återhämtningsprocessen. I en tidigare forskning gjord av Douglas och Douglas (2004) 
belystes vikten av att göra det tillgängligt för en patient att befinna sig i en vårdmiljö som är 
stödjande, välkomnande och hemtrevlig. Det handlar vidare om ett huvudsakligt innehåll 
med inslag av en väl genomtänkt och stimulerande inredning samt en arkitektur med såväl 
personliga som gemensamma ytor som gör att vårdmiljön blir en optimal plats för 
återhämtning. Även Caspari et al. (2006) beskriver att rummets yta, dess form samt färg 
skapade en harmonisk atmosfär, vilket är gynnsamt för återhämtningen. 
 
I resultatdelen framkom dagsljus i den fysiska vårdmiljön som bidrog till kortare 
återhämtningstid. I resultatet togs även ljusets betydelse upp och dess påverkan under 
patientens återhämtningsperiod. Det fanns en fördelaktig koppling mellan solljus och en 
patients återhämtning. Det framgick i resultatet hur dagsljus bidrog till att 
återhämtningsperioden minskade samtidigt som ljuset tillförde patienterna en positiv 
påverkan genom att de bland annat var mindre trötta. Enligt tidigare studie av DeCherney et 
al. (2002) har trötthet negativa effekter på återhämtningen. Florence Nightingale, en av 
pionjärerna inom modern sjukvård, belyste även vikten av flera delar i vårdmiljön, bland 
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annat att patienten får bra tillgång till ljus (Jakobsson et al., 2014). Stichler (2001) beskrev 
också betydelsen av att använda ljuset för att påverka människors hälsa. Förutsättningen för 
att skapa en läkande vårdmiljö, där patientens återhämtning främjas, så behöver fokus 
läggas på att tillföra patientens rum med mer ljus. Enligt kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförenings, 2017) skall sjuksköterskan kunna 
kritiskt reflektera över samt utveckla en god och säker vårdmiljö. Sjuksköterskan skall 
samtidigt också delta aktivt i utvecklingen samt utformningen av vårdmiljön. Vidare 
beskrevs det i en tidigare forskning av Stichler (2001) att dagsljus förbättrade 
melatoninproduktionen, vilket i sin tur påverkade välbefinnande positivt. Enligt Eriksson 
(1987) är hälsan ett integrerat tillstånd mellan friskhet, sundhet samt välbefinnande. Hälsan 
kan även innebära att känna välbefinnande, trotts eventuell sjukdom. 

I resultatdelen framkom växter och naturen i den fysiska vårdmiljön, som var av betydelse 
för att förbättra återhämtningen hos patienterna. Växterna hade en positiv inverkan genom 
att skapa en tillvaro av lugn och minskad stress. Dessutom visade resultatet på växternas och 
naturens inverkan på återhämtningen och hur det påverkade patienten genom att reducera 
smärtan. Växterna och naturen minskade också tröttheten hos patienterna. Olika delar i den 
fysiska vårdmiljön, såsom användandet av växter och naturen, ingav patienter med positiva 
känslor samt även välbefinnande. Detta styrks även i tidigare forskning av Schraub et al. 
(2013) som förklarade att regleringen av känslor kan påverka välbefinnande. Även i en 
tidigare utgiven studie av Chang och Chien (2017) lyftes vikten av att besöka och betrakta 
landskap utanför vårdinrättningen, detta för att påskynda återhämtningen. 

I resultatet framkom även musikens inverkan på återhämtningen. Från tidigare studier 
förklaras att återhämtning avses att patienten skall blir fri från symtom, samtidigt som 
kroppens balans hos en patient återfås (Carroll et al., 2016). Patienter påverkades positivt av 
musiken under återhämtningstiden och detta har flera studier visat (Tse et al., 2005; 
Ebneshahidi & Mohseni, 2008; Nilsson, 2009; Binns-Turner et al., 2011). Musiken bidrog 
till att patienten blev mer avslappnad under återhämtningsperioden och även hade ökat 
värde av oxytocin i kroppen. En förutsättning till återhämtningen är vila, vilket beskrivs som 
avslappning, avkoppling och lugn (Asp	&	Ekstedt,	2014). Musiken hade en positiv påverkan i 
kampen för att reducera patientens smärta under återhämtningsperioden. Den stabiliserade 
både det systoliska blodtrycket samt hjärtfrekvensen. Detta styrks även av en tidigare studie 
av Piat et al. (2009), där återhämtning sågs som återgång av tidigare funktioner i kroppen. 
Nightingale förklarade på sin tid hur musiken samt litteratur som estetiska uttrycksformer 
har en positiv påverkan på människor (Lepp, 2014). En tidigare studie av Caspari et al. 
(2006) beskrev att ljud har en bidragande faktor till en bättre hälsa, där melodiska toner kan 
bidra till en harmonisk atmosfär. Vidare förklarar Douglas och Douglas (2004) att 
patientens inställning till den vårdmiljö de befinner sig i har visat sig bero på om 
vårdenheten eller sjukhuset har en inbjudande känsla som främjar upplevelsen av 
välbefinnande och hälsa. 

Enligt ICN:s riktlinjer är sjuksköterskans främsta, primära och professionella ansvar att i 
första hand vårda människor som är i behov av vård samt säkerställa en god vårdmiljö för 
patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Den fysiska vårdmiljön har en betydande roll för patientens återhämtning. Därför bör 
vårdinrättningar lägga mer fokus på att förbättra den fysiska vårdmiljön, eftersom att 
vårdmiljöns olika delar bidrar till att förbättra återhämtningen. Enligt hälso- och 
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sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) skall hälso- och sjukvården arbeta med att förebygga ohälsa. 
Därför är kunskapen om hur den fysiska vårdmiljön påverkar patientens återhämtning av 
yttersta vikt, då detta kan förbättra möjligheten till patientens återhämtning, vilket i sin tur 
påverkar patientens hälsa. 

 

6.2 Metoddiskussion 
 

Syftet var att beskriva den fysiska vårdmiljöns betydelse för patientens återhämtning. Som 
metod valdes en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) för att kartlägga 
kunskapsläget inom området baserat på såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar. Metoden 
valdes för att få en överblick av befintlig forskning inom området samt för att erhålla en god 
struktur för att därefter granska artiklarna och sammanställa ett resultat utifrån dem. Såväl 
kvalitativ som kvantitativ forskning användes i analysen för att få en bredare överblick samt 
fler perspektiv. Polit och Beck (2016) beskriver hur det kan stärka studien att tillämpa såväl 
kvalitativa som kvantitativa forskningsstudier, detta då resultaten kan komplettera varandra. 
Allmän litteraturöversikt valdes även som metod då Friberg (2017) menar att det är en 
gynnsam metod för att göra en beskrivande översikt. Det fanns dock en nackdel med den 
valda metoden då det är lätt att göra ett selektivt urval av artiklar. Risken finns då att välja 
studier som stödjer en viss ståndpunkt och att arbetet då lätt blir styrt av författarna 
(Friberg, 2017). Därför har det strävat efter att ha ett kritiskt förhållningssätt vid 
insamlingen av de vetenskapliga artiklarna, både vid läsning av artiklarna samt i 
skrivprocessen för att få fram ett tillförlitligt resultat. Ett annat alternativ i stället för allmän 
litteraturöversikt som metod var att utföra en så kallad empirisk studie. En empirisk studie 
skulle vara relevant om fokus lades på patienters upplevelse. I denna skulle det utföras 
intervjuer och även observationer av patienter på olika vårdavdelningar för att samla in data 
om hur den fysiska vårdmiljön påverkar deras återhämtning. Dock valdes denna metod bort 
på grund av den tidsram som var avsedd. 

För att undvika att bli selektiva i sökningen av artiklar bestämdes det tillsammans att 
begreppen ”recovery”, ”environment” samt “care environment” enskilt i sökningarna samt i 
kombination med de olika begreppen som Edvarsson och Wijk (2014) tar upp i den fysiska 
vårdmiljön som “architecture”, “design”, “light”, “nature”, “sound”, “music”, “art” och 
“smells” skulle användas. Det valdes att utgå från Edvarsson och Wijks termer av den fysiska 
vårdmiljön för att minska risken för egna åsikter eller erfarenheter skulle spegla sökningen 
av relevanta artiklar. Genom att fastställa och bibehålla söktermer minskade risken för att 
sökningarna skulle bli selektiva. Trovärdighet är även något som Polit och Beck (2016) 
beskriver som en trygghet i de insamlade data samt tolkningar och sanningar av dem. Detta 
är ett kriterium för att utvärdera integritet och kvalitet. Därför togs beslut om relevanta 
sökord innan sökningarna påbörjades. Detta var en viktig faktor då den fysiska vårdmiljön 
kan beskrivas på många sett samt att det skulle vara relevanta sökningar som ej påverkas av 
forskaren. Kombinationen av dessa sökord gav dock ett brett perspektiv, därför valdes det att 
lägga in sökord som “physical”, “patient” och “hospital”. Dessa sökord valdes även till då det 
söktes studier där även patientens perspektiv av den fysiska vårdmiljön under återhämtning 
ingick. Artiklarna skulle dessutom uppfylla vissa kriterier, detta för att hitta relevanta 
artiklar till studien. De skulle vara vetenskapliga för att få tillförlitlig information, de skulle 
uppfylla och överensstämma med syftet, de skulle vara skrivna på engelska samt vara peer-
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reviewed. Peer-review innebär att artiklarna blivit granskade av experter vilket bidrar till 
detta arbetets trovärdighet.  

 

Sökningarna av de vårdvetenskapliga artiklarna gjordes via databaserna Cinahl plus, 
Medline samt PubMed. Dessa databaser valdes eftersom de innehåller relevanta artiklar som 
svarar på syftet. Mer information om sökningarna finns i sökmatrisen, se Bilaga A. Sökorden 
anses vara relevanta till syftet och fokuserar på den fysiska vårdmiljön och återhämtning. 
Inom sökningen eftersträvades att få en bredd av den fysiska vårdmiljön och estetik som 
beskrivs i Edvarsson och Wijk (2014). Urvalet begränsades till en början till vetenskapliga 
artiklar som publicerats mellan 2008 och 2018. Då sökträffar var begränsat, ändrades kravet 
till artiklar som publicerats mellan 2003 och 2018. Det behövdes finna fler artiklar som 
besvarade syftet. Då gjordes valet att ta bort kravet på publiceringsår. Detta resulterade i att 
ytterligare en artikel hittades som publicerades 1996. Trots att detta kan ses som äldre 
forskning valdes att inkludera denna i examensarbetet då bidrog med relevant kunskap. 
Sökningen resulterade i att 14 artiklar valdes ut där fokus hamnade arkitektur, växter/natur, 
ljus, ljud/musik och lukt. Av dessa plockades tio artiklar ut som senare analyserades i 
resultatet. Alla artiklar är vetenskapligt granskade och etiska överväganden finns även med i 
alla artiklar. Dessa artiklar granskades för att sedan gå igenom artiklarna grundligt. Detta för 
att noggrant genomsöka informationen i dem samt för att förhindra att egna tolkningar 
gjordes. De studier som resultatet bygger på skiljer sig både geografiskt men även på vilken 
typ av vårdavdelning studien genomförts. Resultatet kan möjligtvis överföras till andra 
länder eller vårdenheter genom att göra olika korrigeringar i den fysiska vårdmiljön. Vidare 
beskriver Polit och Beck (2016) om giltighet som en stabilitet i data över tid och oberoende 
av situation. Ett exempel är att ställa frågan om resultatet skulle uppnås igen under samma 
förutsättningar. De sökord som användes inklusive exklusions- och inklusionskriterier, skall 
kunna sökas om för att finna samma artiklar som ingår i denna studie. Även en upprepning 
av analys och sammanställning bör kunna användas igen med ett liknande innehåll. Enligt 
Friberg (2017) är det även en nödvändighet att en granskning av artiklarnas text sker för att 
se vad forskningens analys grundas på. Därför kvalitetsgranskades alla tio artiklarna som 
ingår i resultatet. Det valdes att poängsätta artiklarna där artiklarna fick hög, god eller låg 
kvalitet. Endast artiklar med hög eller god kvalitet ingår i resultatet.  

Enligt Polit och Beck (2016) är överförbarhet ett sett att applicera resultat på andra grupper 
samt miljöer. Det finns skillnader och likheter från de olika artiklarna där patienter hade 
olika hälsotillstånd med olika sjukdomar. Således är det av vikt att förtydliga hälsotillståndet 
då det kan medföra en påverkan på både resultatet samt överförbarheten av studierna som 
valts. Utifrån detta gjordes en sammanställning av resultatdelarna. Således är resultatet av 
både de kvantitativa och de kvalitativa artiklarna, vilket gör det möjligt att svara på syftet. 

Det har även inkluderats en studie, där forskningen gjordes i en generell miljö och inte 
enbart i en fysisk vårdmiljö. Detta då studien utfördes efter att patienterna återhämtat sig 
och därmed hade möjlighet att delta från olika platser och ej enbart på vårdinrättningen. 
Detta kan ses som en svaghet då målet med denna litteraturöversikt var att hitta fysiska 
delar i vårdmiljön som har betydelse för patientens återhämtning. Det finns därmed en risk 
att deltagarna hunnit bli påverkade av en annan miljö än vårdmiljön de tidigare befann sig i 
när de deltog i studien.  
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Det uppstod även hinder i urvalsprocessen som lett till att det kanske inte fått en helt rättvis 
bild över all information som finns. Det gäller informationen angående vad som påverkar 
återhämtningen i den fysiska vårdmiljön, detta på grund av svårigheter i sökningen att hitta 
artiklar som styrker återhämtningen och inte bara styrker läkningen eller välmående. 
Dessutom gav de sökord som först valdes ut få relevanta träffar, detta gjorde att sökorden 
fick omarbetas för att finna relevanta artiklar. Det har även varit svårigheter att hitta den 
bredd av den fysiska vårdmiljön som i början eftersträvades till studien. Det hade önskat att 
hitta fler artiklar som styrker resultatet, men på grund av tidsramen kunde sökningen inte 
fortsättas. Även under kvalitetsgranskningen uppstod en del problem, eftersom artiklarna är 
skrivna på engelska vilket inte är författarnas modersmål och det därmed fanns 
begränsningar i språkförståelsen och detta gjorde även att processen blev tidskrävande. Det 
var även i början av processen svårt att hitta ett system för att strukturera kvaliteten på 
artiklarna. Dessa problem löstes dock genom ett poängsystem som utgick efter 
kvalitetskriterierna. 

 
6.3 Etikdiskussion 
 

Artiklarna som använts i denna litteraturöversikt har alla lästs flera gånger. De har lästs både 
individuellt samt granskats tillsammans för att på så sett undvika misstolkningar. Artiklarna 
har kvalitetsgranskats utifrån Friberg (2017), där kravet var att de artiklar som är med i 
resultatet skulle ha en god eller hög kvalitet. Då samtliga artiklar var skrivna på engelska 
valdes det att använda lexikon för att försöka undvika etiska problem i samband med 
översättningen. Lexikon användes noggrann tillsammans med grundlig reflektion för att 
undvika eventuella omtolkningar. Hänsyn har tagits till de etiska riktlinjer samt lagar som 
enligt CODEX (2017) skall följas för att forskningen skall få en stark trovärdighet. Vidare har 
referenssystemet APA använts för att följa de etiska riktlinjerna och där hänvisa till 
originalkällan. Denna referenshantering har även bidragit till att plagiering har undvikits. 
Ett objektivt synsätt där egna erfarenheter, värderingar eller åsikter har åsidosatts. För att 
säkra att det finns en vetenskaplig kvalitet i artiklarna som använts har ett krav i sökningen 
varit att alla skall ha genomgått peer-review. Artiklarna har alla etiska överväganden eller 
blivit granskade av en etisk kommitté, detta för att skydda deltagarnas integritet och 
värdighet. Vidare fanns det inte några etiska problem. 
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7 SLUTSATS 
 

Syftet var att skapa en översikt över den fysiska vårdmiljöns betydelse för patientens 
återhämtning. Utifrån analysen av studierna framkom fyra delar i den fysiska vårdmiljön 
som har inverkan på patientens återhämtning. Dessa är tillgång till eget rum, växter, natur 
ljus samt musik. Slutsatsen är att den fysiska vårdmiljön fick en stödjande inverkan på 
återhämtningen hos patienter. Dagsljus och tillgång till eget rum hade inverkan på 
återhämtningen, där tillgång till eget rum bidrog till att patienterna har möjlighet att sätta 
sig själva i fokus. Dagsljuset minskade ångesten hos patienterna, vilket resulterade i en 
snabbare återhämtning. Växter och natur ingav positiva känslor samt minskade trötthet. 
Musiken som även är en del av den fysiska vårdmiljön påverkade vissa fysiologiska 
funktioner, där bland annat blodtrycket och hjärtfrekvensen stabiliseras. Utifrån resultatet 
kan ovan nämnda delar i den fysiska vårdmiljön vara en resurs som är användbara inom 
vårdens alla områden, då de är till för att främja återhämtningen. Det är även viktigt att 
poängtera att alla patienter är unika och att vårdmiljön påverkar olika individer på olika sätt, 
detta bör finas med i åtanke kring utformningen av den fysiska vårdmiljön.  

 

  

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  

Efter att den allmänna litteraturen analyserats kan det konstateras att det finns stöd för hur 
den fysiska vårdmiljön faktiskt kan påverka och bidra till hur återhämtningsprocessen 
återspeglas inom vården. Tanken har väckts om förslag till fortsatt forskning för att skapa 
tydligare evidens, för hur de angivna fynden i den fysiska vårdmiljön också har en faktisk 
inverkan på patienters återhämtningsprocess. Ett förslag till vidare forskning är av vikt, 
detta för att konkret använda ökad kunskap om den fysiska vårdmiljöns betydelse till 
vårdgivaren för att enklare kunna appliceras i praktiken. 
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Parker, BA., 
Lawton 

 
Light treatment 
prevents fatigue 
in women 
undergoing 
chemotherapy for 
breast cancer. 
 
Supportive care 
in cancer 
 
2012 
Tyskland 

Att testa 
hypotesen om att 
ökat starkt ljus på 
morgonen 
jämfört med 
svagt ljus på 
morgonen skulle 
resultera i mindre 
trötthet hos 
kvinnor med 
bröstcancer som 
genomgår 
kemoterapi.  

 

 

Observationer av 
patienter med 
bröstcancer. 

Kvantitativ 
design med en 
randomiserad, 
kontrollerad 
studie. 

n=39 

 

Starkt ljus på 
morgonen kan 
förebygga trötthet 
under kemoterapi.  

 

Hög 

Beauchemin, 
KM., & Hays, P 

 
Sunny hospital 
rooms expedite 
recovery from 
severe and 
refractory 
depressions. 
 
Journal of 
affective 
disorders 
 
1996 
Nederländerna  

Att se om tillgång 
till dagsljus i 
patientrum 
påverkar 
patienterna och 
deras 
återhämtning. 

Patienter som 
återhämtade sig 
från psykisk 
ohälsa. 
 
Kvantitativdesign 
där en 
retrospektiv 
studie användes. 
 
n=174  
 
 

Patienter med tillgång 
till dagsljus i sina rum 
hade en kortare 
sjukhusvistelse än 
patienter som inte fått 
tillgång till dagsljus i 
sina rum.  

God 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Författare/Titel 
/Tidskrift/År 
Land 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Binns-Turner, 
PG., Wilson, LL., 
Pryor, ER., Boyd, 
GL., & Prickett, 
CA 
 
Perioperative 
Music and Its 
Effects on 
Anxiety, 
Hemodynamics, 
and Pain in 
Women 
Undergoing 
Mastectomy. 
 
American 
Association of 
Nurse 
Anesthetists 
Journal 
 
2011 
USA 

Att utvärdera 
effekterna av 
ett preoperativ 
intervention 
bestående av 
musik, på 
förändringar i 
genomsnittligt 
arteriellt tryck, 
hjärtfrekvens, 
ångest och 
smärta hos 
kvinnor med 
diagnosen 
bröstcancer 
och som 
genomgår 
mastektomi. 

Observationer av 
patienter som 
genomgått 
mastektomi. 
Kvantitativdesign 
med en 
kvasiexperimentell 
design användes 
för att utvärdera 
effekterna av 
musikinterventione
r. 

 

n=30  

Kvinnor i 
interventionsgruppen 
hade en större 
minskning av arteriellt 
tryck och ångest, samt 
mindre smärta under 
vårdtiden jämfört med 
kvinnor i 
kontrollgruppen. 

 

Hög 

Canellas, F., 
Mestre, L., 
Belber, M., 
Frontera, G., 
Angles Rey, M., & 
Rial, R 
 
Increased 
daylight 
availability 
reduces length of 
hospitalisation in 
depressive 
patients. 
 
European 
Archives of 
Psychiatry and 
Clinical 
Neuroscience: 
official organ of 
the German 
society for 
biological 
psychiatry  
2016 
Tyskland 

Att testa 
följderna av 
ökad tillgång 
till naturligt 
ljus genom att 
jämföra 
längden på 
sjukhusvistelse 
hos depressiva 
patienter. 

Patienter som 
återhämtade sig 
från psykisk 
ohälsa. 

Kvantitativ design 
där en retrospektiv 
studie användes. 

  

n=207  

Hos de patienter som 
fått mer tillgång till 
naturligt ljus minskade 
sjukhusvistelsen med 
ett genomsnitt på tre 
dagar (från 14 till 11 
dagar i genomsnitt).  

God 

 



 

 
 

 

Författare/Tite 
/Tidskrift/År 
Land 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Ebneshahidi, A., 
& Mohseni, M 
 
The Effect of 
Patient-Selected 
Music on Early 
Postoperative 
Pain, Anxiety, 
and 
Hemodynamic 
Profile in 
Cesarean Section 
Surgery. 
 
Journal of 
alternative and 
complementary 
medicine 
 
2008 
USA 

Att utforska 
effekten av 
patientvald 
musik på 
postoperativ 
smärta, ångest, 
hemodynamisk 
profil och 
användning av 
opioider.  

 

Observationer 
av patienter som 
gjort kejsarsnitt. 

Kvantitativ 
design med en 
randomiserad, 
kontrollerad 
studie.  

 

n=80  

Smärta och postoperativ 
kumulativ 
opiodförbrukning var 
signifikant lägre bland 
patienter i 
musikgruppen.  

God 

English, J., 
Wilson, K., & 
Keller-Olaman, S. 
Social science & 
medicine 
 
Health, healing 
and recovery: 
Therapeutic 
landscapes and 
the everyday lives 
of breast cancer 
survivors.  
 
2008 
Storbritannien  

Förbättra 
förståelsen för 
hur vardagliga 
miljöer bidrar 
till läkning och 
återhämtning 
från 
bröstcancer. 

Kvalitativ metod 
med 
Semistrukturera
de personliga 
djupintervjuer 
Tematisk 
analys. 

 

n=14  

Studien visar vikten av 
vardagliga och 
extraordinära 
terapeutiska landskap. 
De landskap som kvinnor 
interagerar med på 
vardagen verkar vara 
viktigast för psykologiskt 
helande och 
återhämtning. 

God 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Författare/Tite 
/Tidskrift/År 
Land 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Nilsson, U. 

Soothing music 
can increase 
oxytocin levels 
during bed rest 
after open-heart 
surgery: a 
randomised 
control trial. 
 
Journal of 
Nursing and 
Healthcare of 
Chronic Illness 
 
2009 
Storbritannien  

För att 
utvärdera 
effekten av 
sängstöd med 
musik på 
avkoppling för 
patienter som 
har genomgått 
hjärtoperation. 

Patienter som 
genomgått 
kirurgiskt 
ingrepp. 
 
Kvantitativ 
design.  
 
n=40  

I musikgruppen ökade 
nivåerna av oxytocin 
signifikant i motsats till 
kontrollgruppen. 
Subjektiva 
avslappningsnivåer 
ökade i musikgruppen 
jämfört med 
kontrollgruppen. 

Hög 

Park, S., & 
Mattson, RH. 

Ornamental 
Indoor Plants in 
Hospital Rooms 
Enhanced Health 
Outcomes of 
Patients 
Recovering from 
Surgery. 
 
Journal of 
Alternative & 
Complementary 
Medicine 
  
2009  
USA 

Att främja 
återhämtnings- 
perioden och 
förbättra 
kvaliteten på 
patientupplevels
er under 
sjukhusvistelsen
. 

Observation av 
patienter med 
hemorrojder. 

Vitala 
parametrar, 
smärta, ångest 
och trötthet 
under 
sjukhusvistelse 
samt enkäter. 

Kvantitativ 
metod.  

 

n=90  
 

Växter hade en positiv 
inverkan under 
återhämtningsperioden 
som kopplades till 
patientens hälsa. 

God 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Författare/Titel/
Tidskrift/År 
Land 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Persson, E., 
Anderberg, P., & 
Ekwall, AK. 

A room of one′s 
own - Being cared 
for in a hospital 
with a single-bed 
room design. 
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences  
 
2015  
Storbritannien 

För att belysa 
patienternas 
erfarenheter av 
att bli inlagd på 
ett sjukhus med 
enkelsäng. 

Kvalitativ metod 
med personliga 
intervjuer. 

Målmedvetet 
urval 
Hermeneutisk-
fenomenologisk 
analys. 

n=16  

 

Den väsentliga 
betydelsen var att 
patienter kände sig 
säkra på att de kunde 
skapa en personlig 
miljö. Rummet var 
privat, och detta 
innebar att det var 
hemlik miljö som 
gjorde det möjligt för 
patienterna att fokusera 
på sig själva och 
underlättade 
återhämtningsprocesse
n. 

God 

Tse, MMY., Chan, 
MF., & Benzie, 
IFF 

The Effect of 
Music Therapy on 
Postoperative 
Pain, Heart Rate, 
Systolic Blood 
Pressure and 
Analgesic Use 
Following Nasal 
Surgery. 
 
Journal of pain & 
palliative care 
pharmacotherapy 
 
2005  
Storbritannien  

Att utforska 
effekten av 
musikterapi på 
postoperativ 
smärta. 

Patienter med 
postoperativ 
smärta. 

Kvantitativ 
design, där olika 
mätinstrument 
användes. 

 

n=75 

Signifikanta 
minskningar av 
smärtintensiteten över 
tiden återfanns i 
experimentgruppen 
jämfört med 
kontrollgruppen. 
Dessutom hade 
försöksgruppen ett 
lägre systoliskt 
blodtryck och 
hjärtfrekvens och tog 
mindre smärtstillande 
läkemedel. 

God 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BILAGA C; KVALITETSGRANSKNING 

 
Till denna litteraturöversikt har det valts att kvalitetsgranska där har det utgåtts från 
Fribergs (2017) förslag. 

 
Frågor till granskning av kvalitativa studier: Max 15p 

• Finns det ett problem formulerat? Är problemet tydligt formulerat? 
• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 
• Vad är syftet? Är syftet klart formulerat? 
• Är metoden beskriven? Hur är metoden beskriven? 
• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
• Hur har data analyserats? 
• Vad visar resultatet? 
• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
• Förs det fram några argument? 
• Finns det några etiska resonemang? 
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden? 

 
  
Frågor till granskning av kvantitativa studier: Max 20p 

• Finns det ett problem formulerat? Är problemet tydligt formulerat? 
• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 
• Vad är syftet? Är syftet klart formulerat? 
• Är metoden beskriven? Hur är metoden beskriven? 
• Hur har urvalet gjorts? Ex. antal personer, ålder. Finns inklusionskriterier? 

Finns exklusionskriterier? 
• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 
• Vad visar resultatet? 
• Förs det fram några argument? 
• Finns det några etiska resonemang? 
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? Tex. vad gäller 

generaliserbarhet. 
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden? 

  
 
 
 

 

 

 

 


