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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forsning visar att det finns flera faktorer som påverkar patientens 
återhämtning från sjukdom, där miljön är en relevant faktor. I miljön förekommer det olika 
faktorer som påverkar patientens omgivning, sjuksköterskan upplever att rummets 
utformning, ljus, ljud samt relationer kan ha inverkan på patientens återhämtning. 
Sjuksköterskans upplevelser kan eventuellt skilja sig från patientens. Syfte: Att beskriva 
patientens upplevelse av miljöns betydelse för återhämtning. Metod: En kvalitativ 
litteraturstudie med en induktiv ansats. Resultat: Resultatet genererade i två teman och 
fyra subteman utifrån examensarbetets syfte. Temat Relationens betydelse för återhämtning 
delades in i två subteman; Patientens relation till sjuksköterskan och Stöd från andra. Det 
andra temat Yttre miljöns betydelse för återhämtning delades in i två subteman; 
Patientrummet och Återvända hem till vardagen. Slutsats: Sjuksköterskan och patienten 
har liknande upplevelser kring hur de olika faktorerna i miljön påverkar återhämtningen, den 
kan ha främjande eller hämmande effekt på återhämtningen. En miljö som inger trygghet 
och bekräftelse upplevdes vara främjande för återhämtningen. Relationen till sjuksköterskan 
samt andra människor kan hjälpa patienten att finna kraft för återhämtning. 

Nyckelord: kvalitativ, omvårdnad, Parse, relationer, vårdmiljö 



ABSTRACT 

Background: Previous research shows that there are several factors that affect the patient 
recovery from illness, where the environment is a relevant factor. In the environment, there 
are various conditions that affect the patient environment. The nurse feels that the design, 
light, sound of the room and relationships can affect the patient recovery. The nurse 
experiences may part from the patient. Aim: To describe the patient experience of the 
meaning of environment for recovery. Method: A qualitative literature study with an 
inductive approach. Result: The result was generated in two themes and four subthemes 
based on the purpose of the degree project. The theme Relationship's significance for 
recovery was divided into two subthemes; Patient relationship with the nurse and Support 
from others. The second theme The importance of the external environment for recovery was 
divided into two sub-themes; The patient room and Return home to everyday life. 
Conclusion: The nurse and patient have similar experiences of the factors in the 
environment's mening for recovery, it can have a promoting or inhibitory effect on the 
recovery. An environment that provides security and affirmation was perceived to be 
conducive to recovery. The relationship with the nurse and others can help the patient to find 
power for recovery. 

Keywords: care environment, nursing, Parse, qualitative, relationships
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1 INLEDNING 

Under utbildningen till sjuksköterska har kunskap inhämtats kring hur vård bör ges till 
patienten på ett förmånligt tillvägagångsätt samt faktorer som kan påverka detta, där hjälp 
kan tas från olika vårdteorier. Genom det väcktes ett intresse om hur miljön påverkar 
patienternas mående och återhämtning. Utifrån erfarenheter av att vårdas på sjukhus samt 
reflektioner från den verksamhetsförlagda utbildningen har miljöns betydelse för 
återhämtningen hos patienten uppmärksammats, vilket gjorde att valet av ämnesområde 
blev “Miljöns påverkan på patientens återhämtning. Både intressant ur vårdmiljöperspektiv 
och ur ett mellanmänskligt perspektiv.” Ämnesområdet som valts är kunskap som 
efterfrågats från vuxenpsykiatrin i Region Västmanland, detta examensarbete kommer dock 
att inrikta sig på somatisk vård och omvårdnad ur allmänsjuksköterskans perspektiv. Miljön 
associeras ofta i första hand till de yttre faktorerna i omgivningen, men även relationer är en 
del av miljön. Av den anledningen har det här examensarbetet inriktat sig på både 
vårdmiljöperspektiv och mellanmänskligt perspektiv. Syftet för examensarbetet är att se 
huruvida patienter upplever att faktorer i miljön påverkar dem i sin situation och 
återhämtning, kunskap som kan vara användbar att ha i sitt arbete som sjuksköterska för att 
främja patientens möjlighet till återhämtning. Genom att finna information kring vad 
patienten upplever påverkar dennes möjlighet till återhämtning, kan det ge sjuksköterskan 
kunskap och förståelse för vad patienten anser påverkar dem i sin återhämtningsprocess. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs centrala begrepp, samt att två bärande begrepp för examensarbetet 
lyfts under separata rubriker. Vidare beskrivs tidigare forskning, sjuksköterskans ansvar i 
omvårdnaden, val av vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv lyfts och bakgrunden avslutas 
med en problemformulering. 

2.1 Centrala begrepp 

Under denna rubrik beskrivs begrepp som är centrala i examensarbetet; patient och 
mellanmänskligt perspektiv. 
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2.1.1 Patient 

Begreppet patient härstammar från det latinska språket där betydelsen av det är den som 
uthärdar och den som lider, det vill säga den lidande människan. I dagens vårdvetenskap ses 
begreppet patient som en människa som är i behov av vård och därigenom vårdas. En patient 
är en person som får behandling av någon utomstående, därav är en patient en människa 
som har en relation till en annan. Att vara patient är att ha ett beroende av en annan, vilket 
kan göra att människan blir sårbar då hon lägger sin kropp och liv i någon annans ansvar. 
Patienten är en människa som tillåts utrycka sitt lidande (Kasén, 2017). 

2.1.2 Mellanmänskligt  

Svenskakademisk ordbok förklarar ordet mellanmänskligt som mellanmänskliga relationer 
(”Mellanmänsklig”, 2015), med andra ord relationer mellan människor. Mellanmänskligt 
perspektiv innebär samspelet mellan människor, den sociala gemenskapen, där det skapas 
strategier för att patienten ska kunna uppleva en positiv atmosfär och tillit. Patienter som 
vårdas ska kunna känna en tillit till vårdpersonalen samt kunna uppleva sig bekräftad utan 
att bli bedömd för den de är. Det kan även finnas ett behov hos patienten för religiösa 
handlingar för att denne ska kunna uppleva trygghet (Asp & Ekstedt, 2014). Mellanmänsklig 
nivå handlar om relationen mellan att bli lyssnad på och att få tala, det kan även kallas att ha 
tolkningsföreträde (Määttä & Öresland, 2014). Det mellanmänskliga perspektivet handlar om 
relationer mellan människor som påverkar och blir en del av miljön. Därigenom kommer den 
mellanmänskliga miljön vidare i det här examensarbetet beskrivas som relationer. 

2.2 Vårdmiljö  

Den miljö som förekommer på vårdcentraler, sjukhus, boenden och i patientens hem är en 
vårdmiljö, där det bedrivs omvårdnad. Florence Nightingale såg ett samband mellan 
patientens hälsa och miljön redan på 1800-talet, hennes arbete bidrog till att utveckla 
omvårdnaden (Edvardsson & Wijk, 2014). Vårdmiljön består av yttre faktorer det vill säga 
det fysiska, rummets utseende samt hur det är inrett med möbler, färger, tavlor och växter, 
även storleken på rummet påverkar personens intryck av miljön. En person upplever miljön 
genom sina sinnen, intrycken som registreras kan vägas samman med tidigare erfarenheter 
hos personen och påverkar då hur personen upplever miljön (Edvardsson & Wijk, 2014). 
Även psykosociala sammanhang samt omvårdnaden påverkar vårdmiljön. Det ska finnas 
avskildhet för patienten i vårdmiljön men det bör även finnas möjlighet till social samvaro, 
att det finns saker i miljön som kan skingra patientens tankar från sitt lidande anses vara till 
fördel. Att det exempelvis finns igenkänningsfaktorer i miljön kan skapa en känsla av 
säkerhet, vårdmiljön kan ofta förändras med hjälp av små saker till patientens behov vilket 
även bör göras. Atmosfären och klimatet som finns i vårdmiljön kan ge en känsla av 
välkomnande eller ovälkommande, vilket även påverkar hur patienten upplever 
omvårdnaden den får. Tempot som finns i vårdmiljön påverkar omvårdnaden som patienten 
får, vilket kan främja eller hämma känslan av trygghet. Om vårdmiljön ger sjuksköterskan 
möjlighet till att bedriva den omvårdnad hon önskar kan det ge en känsla av tillfredställelse 
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med sitt arbete, som i sig främjar bedrivandet av god omvårdnad. Att det finns en värdegrund 
påverkar vårdmiljön och kan göra att sjuksköterskan kan arbeta målinriktat (Edvardsson & 
Wijk, 2014). 

2.3 Återhämtning 

Återhämtning innebär att patienten försöker återta makten över sitt liv i den 
förändringsprocess som uppstår efter en sjukdom eller skada. I sin förändringsprocess är det 
viktigt att sätta personliga mål och delmål för att ha något att sträva efter. Vårdpersonal kan 
inte göra denna process åt patienten utan patienten måste genomgå den själv. De kan 
däremot finnas där som ett stöd för att främja eller hämma möjligheten att uppnå 
återhämtning, att uppnå återhämtning är individuellt och kan ta olika lång tid samt innebära 
upp- och nedgångar under processens gång (Drevenhorn & Gabrielsson, 2016). När en 
patient får medlidande av människor omkring denne kan återhämtning ske, även lidandet 
kan minska. Medlidande beskrivs som att patienten blir sedd, att får vara sig själv och bli 
accepterad i den miljö som råder (Wiklund Gustin, 2017). Återhämtning innefattar även 
anhöriga till patienten, de kan behöva hitta metoder för att få vara delaktiga i situationen där 
de då kan få möjligheten att få finnas till för patienten (Fridh, 2017). För att en patient ska ha 
möjligheten att återhämta sig är vila en faktor. Att människan får möjlighet till vila och att 
det finns en kunskap kring hur vila uppnås för den enskilda individen är av vikt för 
återhämtningsprocessen. Begreppet vila innebär att människan befinner sig i ett vaket 
tillstånd där lugn och ro råder, men vila kan även uppnås genom sömn vilket även det har 
påverkan på patientens återhämtning (Asp & Ekstedt, 2014). Vila innebär vidare att 
patienten får sinnesro i den situation som råder, den får känna sig bekväm och accepterad 
som individ och på så sätt kan återhämtning ske (Asp, 2017). Att äta en måltid kan främja 
återhämtningen, den kan bidra till att patienten befinner sig i en social samvaro likväl som 
den kan ge ett välbehag till patienten (Westergren, 2014). Patienten som vårdas under 
långvarigt sängläge kan få rörelseproblem vilket hämmar återhämtningen. Aktivitet har 
påverkan på funktionen hos kroppens inre organen, vid fysik aktivitet sker belastning och 
träning som är nödvändigt för kroppens funktion. Aktivitet har olika innebörd för patienten 
då det kan vara att utföra sin dagliga hygien till att kunna träna, detta påverkas av de 
förutsättningar som patienten har efter sjukdom. Upplevelse av smärta kan minska 
patientens aktivitet och sociala samvaro (Rydholm Hedman, 2014). Patienten med smärta 
behöver känna sig trodd och få bekräftelse av att sjuksköterskan tar denne på allvar, smärta 
är individuellt för alla patienter. Smärta kan orsaka lidande hos patienten (Bergh, 2014).   

2.4 Tidigare forskning  

Här redovisas en sammanfattning av tidigare forskning kring hur sjuksköterskan upplever att 
miljön kan påverka patientens återhämtning.  

I tidigare forskning menar sjuksköterskan att relationen till patienten och anhöriga är 
främjande för återhämtningen, vilket påverkar den mellanmänskliga miljön (Bennett, 2017; 
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Bridges m.fl., 2013; Kelvered, Öhlén & Åkesdotter Gustafsson, 2012; Salzmann-Erikson, 
Lagerqvist & Pousette, 2016). Att lägga tid på att skapa ett förtroende som ger trygghet, 
upplever sjuksköterskan främjar att patienten upplever fysiskt välmående. Möjligheten att 
kunna skapa förtroende menar sjuksköterskan finns i samtal med patienten, att ge vård med 
empati och förståelse skapar möjlighet till samtal där känslig information kan delas (Bennett, 
2017). Sjuksköterskan upplever att samtal kan lindra oro hos patienten, vilket kan bidra till 
fördelaktigare vila och sömn som främjar patientens återhämtning. Det är till fördel att som 
sjuksköterska ha förmågan att lyssna, samt att göra det tydligt för patienten vem som är den 
ansvariga sjuksköterskan (Salzmann-Erikson m.fl., 2016). Att involvera patienten i dennes 
återhämtning samt att ha ett ärligt förhållningssätt, upplever sjuksköterskan påverkar 
relationen, något som kan vara svårt att uppnå i början av vården då det finns en viss 
ovisshet angående patientens hälsotillstånd och återhämtning (Bennett, 2017). Möjlighet för 
patienten att ställa frågor och uttrycka funderingar påverkar relationen och känslan mellan 
dem enligt sjuksköterskan (Kelvered m.fl., 2012). Det är även väsentligt att sjuksköterskan 
visar att hon är sig själv i relationen med patienten och att hon har dennes bästa i åtanke. Det 
upplevs relevant för sjuksköterskan att få en förståelse för patienten huruvida den hanterar 
sjukdomen och hur dennes liv före sjukdomen var, samt de sociala, psykologiska och 
spirituella tankarna hos patienten (Bridges m.fl., 2013). Sjuksköterskan upplever att det 
skapar goda förutsättningar för återhämtningen om patienten involveras för att skapa 
gemensamma mål. Att datum för utskrivning finns anser sjuksköterskan ger förutsättningar 
för samordning i teamet samt ger patienten något att förhålla sig till (Bennett, 2017). 
Relationen till patienten blir starkare om sjuksköterskan visar att hon ger stöd till patientens 
åsikter och beslut samt förmedlar dessa vidare inom teamet och till anhöriga (Bridges m.fl., 
2013). 

Sjuksköterskan upplever att återhämtning uppnås när patienten har en förmåga att anpassa 
sig till sin nya situation samt de förhållanden sjukdomen medför, en förmåga patienten kan 
ha utifrån olika förutsättningar och sin inställning. För att motivera patienten i sin 
återhämtning anser sjuksköterskan att hon ska arbeta målmedvetet, ge empati, uppmuntran 
och positiv återkoppling. Att sjuksköterskan lyfter positiv utveckling hos patienten kan 
främja återhämtningen (Bennett, 2017). Tidsbrist anses av sjuksköterskan ha påverkan på 
relationen med patienten då samtal samt att ge information bortprioriteras då medicinska 
uppgifter måste utföras. Sjuksköterskan upplever att det finns ett samband mellan miljöns 
utformning och uteblivna vårdaktiviteter (Ball, Murrells, Rafferty, Morrow & Griffiths, 2014). 
Administrativa arbetsuppgifter upplevs vara tidskrävande och tid som spenderas i 
läkemedelsrum leder till minskad tid med patienten (Xuan, Li & Chen, 2019). Något 
sjuksköterskan upplever har ofördelaktig inverkan på återhämtningen är när patienten 
väntar på vård och har en känsla av sysslolöshet. Vidare uppmärksammar sjuksköterskan 
lidande hos patienten vid insikt om bortfall av tidigare fysiska förmågor, som exempelvis att 
gå eller att köra bil. När patienten upplever motgångar i sin återhämtning får det inte 
påverka relationen med sjuksköterskan, sjuksköterskan måste hjälpa patienten att skingra 
tankar och frustration (Bennett, 2017). Något som sjuksköterskan upplever främjar 
patientens välmående och återhämtning är att den blir igenkänd och välkomnad, vilket kan 
förmedlas genom ögonkontakt och tonläget i rösten. Förmåga att kunna läsa av patientens 
kroppsspråk kan vara fördelaktigt för att skapa förståelse för patienten i sin situation och ge 



   
5 

anpassad vård efter det. Om sjuksköterskan har förmågan att ge information om behandling, 
liksom att visa sig tillgänglig, kan det skapa trygghet hos patienten (Kelvered m.fl., 2012). Om 
sjuksköterskan lyckas förmedla god och anpassad vård till patienten kan hon uppleva 
tillfredsställelse, vilket medför känslomässigt välmående. För att det ska uppnås spelar 
sjukhusmiljöns utformning roll, då det kan skapa möjligheter eller hinder (Bridges m.fl., 
2013).  

Sjuksköterskan anser att patienten behöver en egen plats i patientrummet där denne 
tillbringar stor del av sin tid och där vård ges. Patientrummet bör vara utformat på ett sätt 
där det finns utrymme för sjuksköterskan att utföra vård, samt möjlighet för anhöriga att 
besöka patienten utan att inkräkta på medpatienters sfär (Olausson, Ekebergh, & Almerud 
Österberg, 2014; Xuan m.fl., 2019). Sjuksköterskan uppmuntrar till att skapa en hemlik miljö 
i patientrummet, i form av förslagsvis egna fotografier vilket även ger sjuksköterskan 
ytterligare möjlighet att knyta an till patienten samt skapa inspiration till samtal. Personliga 
fotografier underlättar för sjuksköterskan att se patienten som en individ (Andersson, Hall-
Lord, Wilde-Larsson & Persenius, 2013). Patientrummet behöver vara lättillgängligt för 
sjuksköterskan så hon har möjlighet att ha uppsikt över patienten (Olausson m.fl., 2014; 
Xuan m.fl., 2019). Sjukhusmiljöns utformning är en faktor, vilket kan påverka 
sjuksköterskans mående och därigenom vården hon ger (Olausson m.fl., 2014). 
Sjuksköterskan ser att patientens hälsa kan främjas när det finns ett fönster att tillgå, vilket 
ger rummet naturligt ljus samt en distraktion från sjukdomen. Brist på ljus samt hög ljudnivå 
i sjukhusmiljön påverkar sjuksköterskans arbete (Olausson m.fl., 2014). Musik som spelas på 
avdelningen upplever sjuksköterskan kan påverka atmosfären i sjukhusmiljön, det finns både 
fördelar och nackdelar med musik. Det kan bidra till att skingra patientens tankar och 
stimulera till aktivitet och samtal, å andra sidan kan musiken höja ljudnivån i miljön samt 
vara distraherande (Ford, Tesch, Dawborn & Courtney-Pratt, 2018). Sjukhusmiljön kan 
påverka patientens möjlighet till vila och sömn under natten, där sjuksköterskan kan bidra 
till att påverka atmosfären genom att dämpa ljud, rörelser och samordna 
omvårdnadsåtgärder under natten (Salzmann-Erikson m.fl., 2016). Sjuksköterskan uttrycker 
oro över att försumma patientens integritet genom att privat information sprids bland 
medpatienter när patienter delar rum (Olausson m.fl., 2014).  

Medicinteknisk utrustning i vårdmiljön upplever sjuksköterskan ger förutsättningar att vårda 
patienten, då vitala parametrar enkelt kan identifieras (Tunlind, Granström & Engström, 
2015; Olausson m.fl., 2014). Sjuksköterskan uttrycker relevans av att se patienten i första 
hand och inte förlita sig enbart på medicinteknisk utrustning. Enligt sjuksköterskan kan 
användandet av medicinteknisk utrustning begränsa patientens rörlighet och den kan vara i 
vägen vid vårdsituationer, vilket kan påverka vården. Hantering av medicinteknisk 
utrustning anser sjuksköterskan tar tid, det behövs kunskap kring hur de bör hanteras 
(Tunlind m.fl., 2015). Den medicintekniska utrustningen upplevs dock ofta av sjuksköterskan 
som en förlängd arm i dennes arbete (Olausson m.fl., 2014). 
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2.5 Sjuksköterskans ansvar inom omvårdnaden 

Här framförs sjuksköterskans ansvarsområde inom omvårdnaden genom att lagar och 
föreskrifter lyfts som är relevanta för det här examensarbetets syfte. 

2.5.1 Hälso- och sjukvårdslagen  

Målet för hälso- och sjukvården är att förmedla en god vård på lika villkor för alla, då alla 
människor har lika stort värde och vården ska ges så att en god hälsa främjas. När vård ges 
ska det göras på ett sådant sätt att det främjar relationen mellan patienten och 
sjukvårdspersonal, genom att inge trygghet, kontinuitet och säkerhet. Vårdpersonalen ska 
värna om patientens integritet, samt tillåta patienten att vara delaktig och självbestämmande 
i vården. Verksamheten har till ansvar att se till att lokalerna är anpassade och att rätt 
utrustning finns för att den goda vården ska kunna bedrivas (Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 
2017:30).  

2.5.2 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

Sjuksköterskan har ansvar för att leda omvårdnadsarbetet samt att samarbeta med andra 
sjuksköterskor, teamet, patienten och anhöriga. Sjuksköterskan ska i samråd med patienten 
planera omvårdnaden och fastställa mål för att främja hälsan och utvärdera den behandling 
som patienten får. Patientens värdighet och integritet ska värnas om och sjuksköterskan ska 
se och lyssna till patienten och anhöriga. Vidare ska sjuksköterskan hålla patienten väl 
informerad gällande dennes sjukdom och behandling. Hon ska även medverka i skapandet av 
vårdmiljön samt att utvärdera den för att god och säker vård ska kunna bedrivas. Genom 
inflytande av dagens teknik kan omvårdnaden ske i en komplex miljö där sjuksköterskan 
måste ha förmåga till anpassning för att uppfylla patientens och anhörigas önskemål (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2017). 

2.5.3 ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

Den etiska koden är en författning som inbegriper att sjuksköterskan ska främja hälsa, 
återställa hälsa, förebygga sjukdom samt lindra lidande. Mänskliga rättigheter och egna 
värderingar ska alltid respekteras av sjuksköterskan, likväl som fördelningen av vården ska 
ske jämställt oavsett social status, kön eller liknande. Sjuksköterskan har ett etiskt ansvar för 
att personlig information hålls konfidentiellt, hon ska även ge patienten all den information 
som den behöver samtidigt som det ska förstås av mottagaren. Det är även relevant att 
sjuksköterskan har ett etiskt förhållningsätt gällande användandet av ny teknik så att 
patientens säkerhet inte äventyras samt vara medveten om att miljön påverkar patientens 
hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 
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2.6 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 

Det vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet för examensarbetet är Rosemarie Rizzo Parse 
teori om Human becoming. Teorin lyfter att människan lever tillsammans med miljön, samt 
att miljön påverkar hur patienten upplever sin hälsa. Teorin har valts då syftet med 
examensarbetet är att se hur patienten upplever att miljön påverkar dennes återhämtning 
och Parse (1998) menar att människans hälsa påverkas av individens sätt att se på sig själv i 
sin miljö och situation.  

Parse (1998) vårdvetenskapliga teori Human becoming har sin grund i humanvetenskapen 
där fokus ligger på människans hälsa och välmående till skillnad från den medicinska 
vetenskapen där fokus ligger på sjukdomen. Att vårda är att utföra en konst (Parse, 1992). 
Teorin bygger på ömsesidig respekt mellan människor och universum där det skapas 
möjlighet för människans tillblivelse, Parse (1998) använder ordet universum när hon talar 
om miljön. Människan tillsammans med andra samexisterar i miljön där energi och 
materiella ting utbytts för att hälsa ska kunna upplevas. Människan kan välja att vara aktiv 
och närvarande i miljön och därigenom finna en mening med livet, alla människor har 
därigenom möjlighet att påverka sin situation genom att vara aktiv eller ej och har ansvaret 
för beslutet. Miljön upplevs olika av alla människor och faktorer i miljön har därav olika 
betydelse för människans hälsa, detta gör att människan och miljön blir som en sammansatt 
enhet som påverkar individens verklighet. Parse (1992) menar att människan är en enhet och 
kan inte delas upp. Hälsa är inte en motsats till sjukdom, utan att uppleva hälsa är att i en 
ständig process i miljön ha förmåga till tillblivelse (Parse, 1998). Hälsa kan upplevas när 
människan utvecklas utifrån sina erfarenheter och det är en individuell upplevelse (Parse, 
1992). Människor i ens omgivning påverkar miljön vilket skapar förutsättningar för att hälsa 
ska upplevas. Alla människor har sin egen åsikt om vad hälsa är och genom sina egna val 
utifrån sin situation i miljön skapas det möjligheter eller hinder för att hälsa ska upplevas. 
Hälsa upplevs genom människans synsätt på hur den vill leva och det är inte en linjär process 
och den kan inte beskrivas som bra eller dålig. I Parse (1998) teori har vårdandet ingen 
specifik roll utan hälsa uppnås genom tillblivelse i miljön där samvaro med andra människor 
sker. Målet för vården ska vara att människan upplever kvalitet i livet (Parse, 1992).  
Sjuksköterskan ska ge vård med respekt för människan och familjens sätt att se på vad som 
är kvalitet i deras liv. Sjuksköterskan ska finnas där för att hjälpa människan att hitta en 
mening i situationen utifrån människans synsätt på den. Genom att människan delar med sig 
av sina tankar om dennes situation kan det vara tecken på en förändring av sitt synsätt på sig 
och miljön. I de stunder när människan öppnar upp sig bör sjuksköterskan finna tid att sitta 
ned och lyssna. Människan ska ges stöd, men det bör undvikas att ge professionella råd i 
situationen (Parse, 1992).  

Teorin bygger på tre teman; att finna mening, att följa rytmiciteten och att överskrida genom 
utveckling (Parse 1992, 1998). Människans upplevelse av att ha en mening påverkas och 
förändras i samspel med miljön, människan har en mening utifrån den miljö hon befinner sig 
i och är inte en statisk upplevelse (Parse, 1998). Genom att människan kan identifiera 
faktorer i miljön som gör att de upplever att de har en mening samt att de lyfts och finns i 
verkligheten, bidrar det till en upplevelse av meningsfullhet. Att värdesätta faktorer i miljön 
bidrar till den personliga världsbilden (Parse, 1992). Rytmiciteten är ett rytmiskt mönster där 
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människan vandrar tillsammans med miljön, att människan har en viss följsamhet för de 
vägar som livet tar vilket kan påverka dennes upplevelse av miljön och mening (Parse, 1992, 
1998). Om människan relaterar till andra och uttrycker sina tankar om miljön, kan det vara 
tecken på tillblivelse och att miljön håller på att omvärderas (Parse, 1992). Möjligheten till 
tillblivelse kan ske genom att utveckla sitt sätt att se på sig själv, vilket skapar möjlighet att 
nå de mål som finns bakom horisonten. (Parse, 1998). I processen hamnar människan i en 
konflikt med sig själv där den kan göra val för att tillblivelse ska uppstå. För att förändras 
måste en ny bild av sig själv skapas vilket kan göra att människan upplever sin mening på ett 
annat sätt än tidigare (Parse, 1992). Denna process är individuell och kan bara genomföras 
om människan har en önskan och vilja att göra det (Parse, 1998). 

2.7 Problemformulering 

Tidigare forskning visar sjuksköterskans upplevelser om hur miljön påverkar patientens 
återhämtning, där relationen mellan sjuksköterskan och patienten samt miljöns utformning 
kan främja eller hämma återhämtningsprocessen. Sjuksköterskan kan på olika sätt förmedla 
vård och påverka miljön för att främja patientens återhämtning, genom att visa att hon har 
tid för patienten och planera omvårdnaden tillsammans med patienten. Sjuksköterskan har 
ett omvårdnadsansvar att ge patienten god vård som främjar patientens hälsa, där hon ska 
samverka i teamet och med andra för att skapa möjlighet för god hälsa. Patienten ska hållas 
delaktig i sin vård samt att information ska ges på ett tydligt och anpassat sätt där 
integriteten ska värnas om. Det vårdvetenskapligt teoretiska perspektivet lyfter att miljön 
skapar förutsättningar för människan att uppleva hälsa, och alla människor har olika syn på 
vad som är av betydelse i miljön. Miljön påverkas av andra människor och det är i den 
människan kan hitta sin mening, när det sker en förändring behöver människan hitta en ny 
syn på sig själv utifrån miljön för att kunna uppleva hälsa. I den tidigare forskningen framgår 
sjuksköterskans upplevelse om vad i miljön som påverkar patientens återhämtning, vilket 
ansvar hon har samt att miljön har olika betydelse för alla människor. Det är svårt att hitta 
information om hur patienten upplever att miljön påverkar återhämtningen. Genom mer 
kunskap om patientens upplevelser av miljöns betydelse för återhämtning, kan 
sjuksköterskestudenter och legitimerade sjuksköterskor få en djupare förståelse för miljöns 
betydelse för patientens återhämtning. Den djupare förståelsen för patientens upplevelser 
kan ge sjuksköterskan möjlighet till att anpassa och påverka miljön för att den ska ge 
patienten bästa förutsättningarna för återhämtning. Informationen är av vikt för 
sjuksköterskan då hon vårdar patienter under återhämtning för att på så sätt kunna hjälpa 
denne i återhämtningsprocessen.  

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva patientens upplevelse av miljöns betydelse för återhämtning. 
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4 METOD 

Här presenteras den valda metoden för examensarbetet, vidare beskrivs datainsamling och 
urval, genomförande och analys. Metoden avslutas med etiskt överväganden som tagits i 
beaktning under examensarbetet. Examensarbetet syftar till att beskriva patientens 
upplevelser, därav valdes kvalitativt material att användas. En analys av kvalitativa artiklar 
ger ett resultat som är vägledande inom omvårdnad, det blir som en ny sammansatt enhet av 
tidigare material (Friberg, 2017). Examensarbetet har analyserats utifrån Evans (2002) 
modell för kvalitativ litteraturstudie. Kvalitativ metod används för att bilda en uppfattning 
om djupet kring ett sammanhang för ett fenomen som kan beskrivas med ord och skapa 
förståelse (Eliasson, 2013). 

4.1 Datainsamling och urval 

För att få fram datamaterial har sökningar efter vetenskapliga artiklar gjorts i databaserna 
Cinahl Plus och PubMed via Mälardalens högskolas hemsida, på båda databaserna användes 
den avancerade sökmetoden när sökningar gjordes. Cinahl Plus och PubMed är 
ämnesdatabaser som innehåller artiklar för omvårdnadsområdet (Östlundh, 2017; Polit & 
Beck, 2016).  

När sökning av vetenskapliga artiklar gjordes på Cinahl Plus databas användes olika 
kombinationer av sökorden nurse patient relationship, environment, recovery, relation 
between patient and nurse, recovery, qualitative methods, nursing role, communication with 
patients, "patients experiences", social*, health facility environment, patient, qualitative 
research, physical environment och patient perspective. För att hitta relevanta sökord på 
engelska användes Svensk MeSH. Cinahl Plus databas har olika sökalternativ som kan 
användas för att avgränsa sökningen, sökalternativen som användes var att artikeln var från 
2010–2019 samt Peer Reviewed. Sökalternativet Peer Reviewed betyder att artikeln är 
publicerad i en vetenskaplig tidskrift, men bekräftar inte att artikeln i sig är vetenskaplig 
(Östlundh, 2017). Sökningen i PubMeds databas utfördes med olika kombinationer av 
sökorden recovery, "patient experiences", qualitative research, critical illness, "patient-
centred care", support, social support*, wellbeing, interviews, nursing, patient room, hospital 
design, patient och nursing care. Sökalternativet som användes vid sökningarna i PubMeds 
databas var att de vetenskapliga artiklarna var publicerade inom “tio år”. Artiklar som 
publiceras på PubMeds databas kontrollerades via Ulrichs Web, för att säkerställa att de var 
vetenskapliga. Ulrichs web är en databas som redovisar huruvida tidskrifter är vetenskapliga 
eller ej, och därigenom publicerar vetenskapliga artiklar. Vid sökningarna på både Cinahl 
plus och PubMeds databaser användes så kallade booleska sökord, vid alla sökningarna 
användes ordet AND. Användning av det booleska sökordet AND innebär att de sökord som 
är placerat före och efter ska finnas med i sökträffen (Östlundh, 2017). Vissa av sökorden har 
använts i kombination med trunkeringen asterisk. Trunkering innebär att ett tecken används 
i slutet av sökordet, för att möjliggöra sökning med olika böjelser av ordet (Östlundh, 2017). 
Information om de olika sökningarna redovisas i bilaga A - Sökmatris. 
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Vid sökningen efter vetenskapliga artiklar användes så kallade inklusionskriterier, vad 
artiklarna skulle innehålla, vilket var att artiklarna innehöll fakta om hur patienterna 
upplevde miljöns betydelse för återhämtning. Andra inklusionskriterier var att artiklarna var 
publicerade inom de tio senaste åren (2010–2019), att de var publicerade på engelska och att 
artiklarnas resultat byggde på information från kvalitativa studier, eller att det framstod 
tydligt vad som var kvalitativt resultat i de artiklarna som hade en mixad metod. Mixad 
metod är när artikelns resultat bygger på både kvalitativa och kvantitativa data (Borglin, 
2017). Kriterier som gjorde att artiklarna inte var relevanta för detta examensarbete, så 
kallade exklusionskriterier, var att artiklarna inriktande sig på området psykologi och 
medicin. Artiklar med en patientgrupp som var under 18 år och artiklar som inte fanns 
tillgängliga i fulltext var inte relevanta. Artiklar som handlade om återhämtningen efter 
specifika sjukdomar ansågs relevanta för examensarbetet om de gick att bortse från den 
specifika informationen kring sjukdomen och urskilja det som handlade om återhämtning i 
allmänhet. Artikel nummer åtta enligt bilaga C – Artikelmatris var inte tillgänglig via Cinahl 
Plus databas utan fick köpas. Sökningarna begränsades genom att ha en gräns på max 50 
sökträffar, därav adderades sökord till sökningen för att begränsa antalet sökträffar. För att 
se om sökningen innehöll några relevanta artiklar lästes alla rubrikerna, om en rubrik ansågs 
relevant lästes artikelns abstrakt. I abstraktet fanns information om vilken metod som 
använts och vilka personer som undersökningen hade gjorts på, till exempel sjuksköterskan, 
patienten eller anhöriga. Om artikelns abstrakt gav intrycket av att vara relevant för 
examensarbetet så lästes hela artikeln.     

Inledande i granskningen av artiklarna kontrollerades att uppbyggnaden av dem följde en så 
kallad IMRaD modell. Modellen är en kvalitetsmärkning av vetenskapliga artiklar och 
betyder att de har en ”Inledning, Metod, Resultat och Diskussion” (Polit & Beck, 2016). 
Vidare granskades artiklarna utifrån granskningsfrågor som tagits fram med hjälp av 
Fribergs (2017) exempel på analysfrågor, vilka kan ses i bilaga B -Kvalitetsgranskningtabell. 
Artiklarna fick poäng utifrån om de svarade ja till kvalitetsgranskningsfrågorna, de antal ja 
som en artikel fick räknades ihop och gav en sammanställd poäng som visade vilken 
vetenskaplig kvalitet de var av. Poängen delades in i 0–4 poäng som innebar låg kvalitet, 5–7 
poäng som innebar mellanstark kvalitet och 8–10 poäng var hög kvalitet. Artiklarna som 
valdes till examensarbetet skulle vara av god vetenskaplig kvalitet och då ha minst åtta av de 
tio poäng utifrån kvalitetsgranskningen, artiklar med poäng färre än åtta valdes bort. Efter 
kvalitetsgranskningen återstod det 14 artiklar som höll hög vetenskaplig kvalitet vilka vidare 
analyserades. Syftets, metodens och resultatets innehåll granskades i artiklarna för att se om 
de gav svar på examensarbetets syfte, detta redovisas i bilaga C - Artikelmatris.  

4.1.1 Analys och genomförande  

För att sammanställa innehållet från de valda vetenskapliga artiklarna analyseras de utifrån 
Evans (2002) modell för kvalitativ litteraturstudie. Examensarbetet har en induktiv ansats, 
där observationer av ett fenomen genomförs utan att egna värderingar eller förförståelser 
vägs in (Priebe & Landström, 2017). Evans (2002) analysmetod innehåller fyra steg i vilka 
data samlas in, nyckelfynd identifieras, teman skapas och fenomen beskrivs. I första steget av 
analysen samlades vårdvetenskapliga artiklar in från olika databaser, artiklarna granskades 
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noggrant för att säkerställa att de kunde svara på examensarbetets syfte och var av god 
vetenskaplig kvalitet. I nästa steg av analysen lästes de vetenskapliga artiklarna upprepade 
gånger för att på så vis skapa en djupare förståelse och helhetsbild av innehållet, utifrån 
artiklarnas resultat identifierades nyckelfynd. Nyckelfynden som identifierades jämfördes 
och diskuterades utifrån deras relevans och samhörighet. Totalt identifierades 132 
nyckelfynd som sorterades in i en tabell. Vidare övergick analysen till steg tre där teman och 
subteman identifierades utifrån de samband som fanns mellan de olika nyckelfynden, de 
skapade två teman och fyra subteman. I det fjärde och sista steget skrivs nyckelfynden ut i 
löpande text och fenomenen beskrivs. I Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, teman och 
subteman beskrivs hur analysen gick till under examensarbetet. Det är nödvändigt att 
redovisa nyckelfynd från artiklar som analyseras i en tabell för att skapa en bild av vad 
arbetet bygger på, det ger även läsaren en möjlighet att själv avgöra hur resultatet har nåtts. 
Resultatet ska redovisas genom tabeller och text, vilket ger en omfattande bild av data som 
samlas in (Evans, 2002). 

Tabell 1. Exempel av nyckelfynd, teman och subteman. 

Nyckelfynd Subteman Teman 

Privacy, in the sense of being able to 
focus on oneself, was thought to 
facilitate the recovery process. 
(Person, Anderberg & Kristensson 
Ekwall, 2015, s. 343). 

Patientrummet 

Yttre miljöns betydelse 
för återhämtning 

Sounds from neighbouring patients’ 
suffering mean experiencing a heavy 
burden since it is impossible to 
protect or escape from their suffering. 
(Olausson, Lindahl & Ekeberg, 2013, 
s. 239). 

However, within the first few days, 
participants perceived that home was 
not the same place it was prior to their 
stroke. (Connolly & Mahoney, 2018, s. 
3983). 

Återvända hem till 
vardagen 

They downgraded their expectations 
of managing daily life. (Kyte, Ekstedt, 
Rustoen & Okshol, 2018, s. 1550) 
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4.2 Etiskt övervägande 

Vid forskningsarbete får det inte förekomma plagiat, förfalskning eller fabricering. Plagiering 
är när en författare tar något någon annan sagt utan att nämna vem som sagt det, 
förfalskning är när en författare tar en annans text och benämner den som sin egen och att 
fabricera är vad som sker när en författare använder en tidigare källa och förvränger det som 
sagts (Codex, 2019). Av den anledningen är det vidare viktigt att författaren kan redovisa hur 
studien genomförts, för att tydliggöra att de resultat som redovisas inte är felaktigt eller 
missvisande (Vetenskapsrådet, 2017). Det är viktigt att reflektera över de moment som ska 
utföras i forskningsarbetet för att sedan kunna arbeta fram det som behövs till ämnet. Det är 
även viktigt att få fram varför studien ska genomföras (Sandman & Kjellström, 2013). 
Problem med språket kan förekomma då det vid en litteraturstudie kan uppstå svårigheter 
för läsaren att förstå språket som finns i studien, liksom brist på erfarenhet av att granska 
artiklar, kan resultera i att relevant information blir feltolkat (Kjellström, 2017).  

Att ha insikt om hur ens bakgrund kan påverka forskningsarbetet, kan vara bra att vara 
medveten om vid skrivandet av ett examensarbete för att öka studiens pålitlighet (Priebe & 
Landström, 2017). Syftet med en studie är att söka och finna ny kunskap för att på så sätt 
bilda en ny förståelse eller ett nytt förhållningssätt till något, det i sin tur kan göra att 
samhället utvecklas, både på individnivå och samhället i stort. Forskningsetik handlar om att 
bibehålla samhällets förtroende och syn på forskning, för att på så vis bibehålla en positiv 
attityd gentemot forskning, universitet och högskoleutbildning. Uppstår en negativ syn 
gentemot forskning och utbildning, kan det göra att samhället inte ser mening med att 
utbilda sig eller bedriva forskning vilket i sin tur kan göra att samhället slutar att utvecklas 
(Kjellström, 2017). Den egna förståelsen hanterades i examensarbetet genom att hitta 
relevanta sökord för området i Svensk MeSH. När artiklarna hade hittats lästes de flera 
gånger av båda författarna, den information som hämtats från artiklarna jämfördes dem 
emellan för att se att de uppfattades liknande och att informationen inte hade färgats av 
deras förförståelse. Genom att använda en bestämd analysmetod för examensarbetet 
minskades risken för att förförståelse skulle påverka resultatet.  

5 RESULTAT 

Syftet med den här studien var att beskriva patientens upplevelse av hur miljön påverkar 
dennes återhämtning, nedan redovisas det resultat som framkommit genom analysen. 
Utifrån de nyckelfynd som fanns identifierades två teman och fyra subteman som redovisas 
nedan enligt tabell 2.  
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Tabell 2. Teman och subteman. 

5.1 Relationens betydelse för återhämtning 

Under återhämtningsfasen kan patienten hitta stöd och energi från relationer vilka påverkar 
patientens mellanmänskliga miljö, utifrån det skapades två subteman; Patientens relation till 
sjuksköterskan och Stöd från andra. 

5.1.1 Patientens relation till sjuksköterskan  

Patienten upplevde att relationen till sjuksköterskan påverkade dennes möjlighet till 
återhämtning (Jangland, Teodorsson, Molander & Muntlin Athlin, 2017; Kyte, Ekstedt, 
Rustoen & Oksholm, 2018; Nasirian, Fagevik Olsén & Engström, 2018; Olausson, Lindahl, & 
Ekebergh, 2013; Persson, Anderberg & Kristensson Ekwall, 2015; Wiseman, Foster & Curtis, 
2016). En god relation mellan patienten och sjuksköterskan byggde på att sjuksköterskan 
kunde visa empati, känslighet och att hon brydde sig om patienten, en allmän konversation 
kunde vara betydande för återhämtningen (Jangland m.fl., 2017).  

When they [nurses] are calm and talk clearly, it makes me feel safe. When they show 
me that they care about me. It is the caring that is important. It is so important to feel 
that you are seen. It is very obvious that all is about life and death here [in the ward], 
but for me it’s truly important that the care is about well-being. That they care about 
me. (Jangland m.fl., 2017, s. 2316). 

Det var betydelsefullt att sjuksköterskan visade respekt för patientens autonomi när basala 
vårdaktiviteter utfördes, att sjuksköterskan exempelvis frågade hur patienten ville ha sina 
tänder borstade spelade roll för patientens välbefinnande vilket skapade förutsättningar för 
en god relation mellan dem. Patienten upplevde att återhämtning kunde främjas genom att 
självständigt få utföra den omvårdnad som den var kapabel till (Jangland m.fl., 2017). Besök 
av sjuksköterskan upplevde patienten gav en trygghet och därigenom inte enbart ett sällskap. 
När patientens hälsa förbättrades minskade behovet av vård, de kunde uppleva att 
sjuksköterskan besökte dem mindre vilket kunde ge en känsla av ensamhet och övergivenhet 
(Persson m.fl., 2015). Patienten upplevde trygghet i att sjuksköterskan hade kompetens för 
sitt arbete samt att det fanns kommunikation inom teamet vilket främjade återhämtningen 
(Vaismoradi, Salsali, Turunen & Bondas, 2011). Att sjuksköterskan kunde ansvara för att 

Tema  Subteman 

Relationens betydelse för återhämtning  
Patientens relation till sjuksköterskan 

Stöd från omgivningen 

Yttre miljöns betydelse för återhämtning 
Patientrummet 

Återvända hem till vardagen 



   
14 

samråda med de andra professionerna, upplevde patienten främjade förtroendet och 
relationen till sjuksköterskan (Kyte m.fl., 2018).  

Patienten upplevde att de befann sig i en kamp under återhämtningen mellan välmående och 
lidande, känslan av trygghet eller övergivenhet kunde påverkas av den vård som patienten 
fick i relationen med sjuksköterskan. Upplevelsen av att förlora kontrollen kunde ge 
patienten en känsla av ensamhet, där de upplevde att sjuksköterskan kunde förmedla tilltro 
och säkerhet (Olausson m.fl., 2013). Fasta rutiner för vården gav trygghet till patienten 
såsom exempelvis vid utdelning av mediciner (Vaismoradi m.fl., 2011). Patienten upplevde 
att relationen till sjuksköterskan kunde påverkas ofördelaktigt av stress och högt tempo på 
avdelningen. Sjuksköterskan upplevdes inte ha tid att fråga patienten om dess mående eller 
om de behövde hjälp, det gjorde även att patienten tvekade inför att be om hjälp i rädsla att 
öka sjuksköterskans arbetsbörda (Jangland m.fl., 2017). 

Något som bidrog till patientens återhämtning och en främjande relation med sjuksköterskan 
var att kommunikation samt information angående sjukdomen förmedlades (Connolly & 
Mahoney, 2018; Greenslade, Elliott & Mandville-Anstey, 2010; Søndergård Larsen, 
Hedegaard Larsen, & Birkelund 2014; Vaismoradi m.fl., 2011). Patienten behövde få 
information kring sin behandling, när provresultat inkom och liknande (Søndergård Larsen 
m.fl., 2014). Att få frågor besvarade av sjuksköterskan är av yttersta vikt för att skapa ett 
förtroende hos patienten som bidrog till återhämtningen (Connolly & Mahoney, 2018). 
Patienten upplevde ett behov av att få samma information flera gånger under hela 
sjukhusvistelsen, då patienten under vissa perioder inte var mottaglig för informationen som 
gavs (Greenslade m.fl., 2010). Trygghet upplevdes av patienten då den visste vilken 
sjuksköterska som var ansvarig för dennes vård (Jangland m.fl., 2017). Patienten kunde 
uppleva trygghet i att få vara delaktig i sin vård och planeringen av den (Olausson m.fl., 
2013). Att patienten fick information om vad som skulle hända i dennes vård kunde främja 
relationen till sjuksköterskan, att veta i förväg vilken tid ronden och andra undersökningar 
skulle ske kunde hjälpa dem att känna sig förberedda vilket ansågs främja återhämtningen 
(Jangland m.fl., 2017; Persson m.fl., 2015). ”The whole round was good but I did not realize 
that it was the round. If I had known that it was the morning round, I would have been more 
prepared. You know, you have little time but it is an important dialogue” (Jangland m.fl., 
2017, s. 2317). Sjuksköterskan upplevs ibland av patienten vara ett substitut för en anhöriga 
och då är det relevant att det finns en förtroendefull relation mellan patienten och 
sjuksköterskan, relationen kunde bygga på både verbal och icke verbal kommunikation 
(Olausson m.fl., 2013).  

Patienten kunde uppleva misstro om sig själv på den existentiella nivån om det fanns brister i 
relationen till sjuksköterskan (Jangland m.fl., 2017). Patienten kunde uppleva att dennes 
existens ifrågasattes genom oro inför framtiden och livet utanför sjukhuset efter sjukdomen, 
vilket kunde lindras av relationen med sjuksköterskan och det tillvägagångssätt som 
information förmedlas (Kyte m.fl., 2018). När det var dags för patienten att lämna sjukhuset 
kunde trygghet främjas genom att de fått en uppföljningsplan från sjuksköterskan. Att få ett 
återbesök ett par veckor efter utskrivning kunde få patienten att känna sig trygg i fortsatt 
arbete med återhämtningen (Nasirian, Fagevik Olsén & Engström, 2018). Att få ett samtal 
från sjuksköterskan efter utskrivning upplevdes som främjande för återhämtningen, 
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patienten kände sig omhändertagen (Kyte m.fl., 2018). Det fanns ett behov hos patienten att 
sjuksköterskan ställde frågor angående patientens emotionella välmående och inte enbart 
den fysiologiska hälsan (Wiseman m.fl., 2016). Patientens relation till sjuksköterskan 
främjades när sjuksköterskan visade sig intresserad av hur patientens förhållanden såg ut 
efter utskrivning samt att patienten fått och förstått information angående eftervård och 
medicinering (Kyte m.fl., 2018). 

5.1.2 Stöd från omgivningen 

Att ha människor i sin närhet såsom anhöriga, vänner eller liknande kunde ge patienten stöd 
vilket bidrog till återhämtningen, både fysiskt och psykiskt (Connolly & Mahoney, 2018; 
Greenslade m.fl., 2010; Kyte m.fl., 2018; Nasirian m.fl., 2018; Maculotti, Bonometti & 
Vazzoli, 2017). Stöd från medpatienter kunde hjälpa patienten att främja återhämtningen då 
de hade någon att fördriva tiden med (Søndergård Larsen m.fl., 2014; Vaismoradi m.fl., 
2011). ”It’s strange, we don’t know each other, but because we are ill we start talking about 
important issues very fast” (Søndergård Larsen m.fl., 2014, s. 398). Om patienten upplevde 
osäkerhet inför framtiden kunde stöd från anhöriga ha påverkan på patientens förmåga att 
hantera sjukdomen och måendet (Connolly & Mahoney, 2018). Socialt stöd kunde hjälpa till 
att motivera patienten till att vara aktiv för att främja återhämtning. Att se medpatienter göra 
framsteg i sin återhämtningsprocess, kunde motivera patienten till att vara mer aktiv och 
uppskatta de framsteg som de hade gjort i sin återhämtning. Om patienten hade god insikt i 
sin hälsosituation kunde den finna mer motivation till aktivitet som främjade 
återhämtningen (White, Bartley, Janssen, Jordan & Spratt, 2015).  

Stöd från anhöriga bidrog till att patienten fick hjälp med praktiska moment, såsom att fylla i 
papper eller att ringa viktiga telefonsamtal som kunde behövas under återhämtningen. De 
gav även stöd genom att skingra patientens tankar som i ensamhet kunde bli väldigt många 
(Nasirian m.fl., 2018). Att ha empati, tålamod och förmågan att lyssna på patienten var något 
anhöriga behövde vara medvetna om, för att på så sätt ge det sociala stöd patienten behövde 
(Connolly & Mahoney, 2018). Efter att ha drabbats av sjukdom kunde patienten känna sig 
ensam, då var det nödvändigt att ha anhöriga som kunde hjälpa till att hantera ensamheten 
(Nasirian m.fl., 2018). Anhöriga och patienten själv kunde känna ett behov av att patienten 
får en samtalskontakt för att få ventilera sitt psykiska mående. Sjukdomen kunde ha 
påverkan på patientens sociala relationer till andra, då patienten kunde känna sig generad, 
skyldig och frustrerad över sin situation vilket kunde generera i att patienten upplevde 
humörsvängningar och att de var en belastning för andra (Wiseman m.fl., 2016). Att få stöd 
från medpatienter genom sociala medier i form av exempelvis en WhatsApp grupp, kunde 
patienten uppleva som en plats för att få ventilera sig på och hitta stöd för återhämtning 
(Maculotti, Bonometti & Vazzoli, 2017). 

Patienten kunde finna stöd hos Gud då de under sjukdomen hade upplevt en känslosam 
period med fruktan för döden, genom att be till Gud kunde patienten finna stöd att hantera 
sjukdomen och kämpa för återhämtning. De kände tacksamhet för att fortfarande vara vid liv 
och de upplevde att de fått en ny syn på livet efter sjukdomen. Patienten menade att de skulle 
visa sin tacksamhet till Gud genom att alltid vara honom trogen och inte enbart be om hans 
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hjälp när nöden krävde det (Abdahlrahim & Zeilani, 2014). Tacksamhet till Gud visade 
patienten genom att försöka hjälpa medpatienter att ansluta sig till honom för att få hopp och 
stöd i återhämtningen (Abdahlrahim & Zeilani, 2014). ”My experience in the ICU motivated 
me to guide other people in the direction of good faith. Patients should thank Allah day and 
night, and always pray, not only in the time of sickness” (Abdahlrahim & Zeilani, 2014, s. 
574). Genom att ha tilltro till Gud fick patienten stöd att engagera sig fysiskt vilket bidrog till 
dennes återhämtning (Wiseman m.fl., 2016).   

5.2 Yttre miljöns betydelse för återhämtning 

Utformningen av och innehållet i den yttre miljön kan skapa förutsättningar eller utgöra 
hinder för patientens återhämtningsprocess. Återhämtningen sker när patienten befinner sig 
på olika platser vilka utgör två subteman; Patientrummet och Återvända hem till vardagen.  

5.2.1   Patientrummet 

Miljön på sjukhus och i patientrummet kan ha betydelse för patientens upplevelse och 
möjlighet till återhämtning (Jangland m.fl., 2017; Olausson m.fl., 2013; Persson m.fl., 2015; 
Stayt, Seers, & Tutton, 2015; Søndergård Larsen m.fl., 2016). Patientrummet kan skapa 
trygghet hos patienten genom att rätt utrustning finns (Jangland m.fl., 2017). Att det fanns 
fönster i patientrummet kunde hjälpa patienten att ha kontakt med omvärlden, vilket kunde 
motivera patienten i sin kamp mot sjukdomen under återhämtningen. Tillgång till natur 
genom ett fönster kunde ha en positiv effekt på återhämtningen då naturen symboliserar liv 
som kan ge hopp och motivation till patienten. Ljud och ljussättning kunde påverka miljön 
och förmedla trygghet till patienten, utformningen av miljön kunde göra så att patienten 
upplevde ett fysiskt välmående. Medicinteknisk utrustning förekommer i patientrummet, 
vilket kunde upplevas som en trygghet för patienten (Olausson m.fl., 2013). Patienten 
upplevde att användningen av medicinteknisk utrustning gjorde att de blev tagna på allvar 
(Stayt m.fl., 2015). Å andra sidan kunde användandet av medicinteknisk utrustning medföra 
att patienten upplevde att sjuksköterskan enbart hämtade information om dennes tillstånd 
från datorskärmarna och att egna upplevelser blev åsidosatta (Olausson m.fl., 2013; Stayt 
m.fl., 2015). Patientrummets utformning samt den medicintekniska utrustningen påverkade 
patientens upplevelser som tillsammans med kampen för återhämtning påverkade 
atmosfären i patientrummet (Olausson m.fl., 2013).  

Patientrummet skapade möjlighet för återhämtning då patienten kunde uppleva trygghet, 
integritet och få möjlighet till vila (Olausson m.fl., 2013). Utformningen av rummet 
påverkade förutsättningarna för att bevara patientens integritet då patienten kunde uppleva 
att privat information spreds till andra i omgivningen (Jangland m.fl., 2017; Olausson, m.fl., 
2013; Søndergård Larsen m.fl., 2016). ”It is inhumane to have to share so much with another 
person, to hear about how my roommate cannot be cured, but is dying. . . I am too weak to 
protest. . .” (Jangland m.fl., 2017, s. 2315). Det fanns en rädsla hos patienten att privat 
information kunde hamna i fel händer, patienten undvek i vissa fall att ta upp eller ställa 
frågor kring sin sjukdom och sitt hälsotillstånd då det fanns risk att medpatienter kunde höra 



   
17 

vad som sades. Att höra sjuksköterskan tala med medpatienter om deras hälsotillstånd i 
patientrummet, kunde skapa oro hos patienten då det uppstod en rädsla för att drabbas av 
annan sjukdom med försämrat hälsotillstånd vilket kunde hämma återhämtningen (Jangland 
m.fl., 2017). Om patientens integritet stördes eller påverkades negativt kunde det göra att 
denne kände sig obekväm och osedd (Olausson m.fl., 2013).  

Att dela patientrummet med andra patienter kunde upplevas otryggt då alla var främlingar 
för varandra, dock kunde patienten finna en gemenskap med medpatienter då de alla befann 
sig i en återhämtningsprocess. Patienten kunde uppleva svårighet att få egen tid då de delade 
patientrummet med andra, vilket kunde orsaka stress som kunde ha negativ effekt på 
återhämtningen. Upplevelser av oro och utanförskap kunde uppstå när patienten vårdades på 
patientrum med flera bäddar om medpatienter inte hade ork eller intresse att integrera, eller 
om medpatienter upplevde mycket lidande med eventuell dödsångest (Søndergård Larsen, 
Hedegaard Larsen, Birkelund, 2016). Att se medpatienter lida kunde ha en negativ effekt på 
återhämtningen (Jangland m.fl., 2017; Søndergård Larsen m.fl., 2016). Jämrande och andra 
ljud från lidande medpatienter kunde skapa rädsla hos patienten (Olausson m.fl., 2013). ‘‘In 
the first room [multi- bed patient room], I was terrified. . .I remember there were so many 
sick people there. . .there was a young guy and he was in a really, really bad shape’’ (Olausson 
m.fl., 2013, s. 239). Patienten upplevde att en stökig miljö med mycket ljud påverkade dennes 
förmåga att kunna sova och vila (Jangland m.fl., 2017).  

Att vårdas i ett enbädds patientrum kunde ge patienten en hemkänsla då denne fick ett eget 
område dit egna tillhörigheter kunde tas med utan att vara ett hinder eller störa 
medpatienter (Persson m.fl., 2015). Att ha personliga föremål i sin omgivning kunde ge 
trygghet och en stärkande känsla vilket kunde bidra till välmående hos patienten. Personliga 
föremål kunde även hjälpa patienten att förhålla sig till det vanliga livet och omvärlden 
(Olausson m.fl., 2013). Tillgång till egen toalett och dusch skapade en trygghetskänsla då den 
alltid var tillgänglig för patienten och hänsyn till medpatienter inte behövde tas. Genom 
minskad ljudnivå kunde patienten få bättre möjlighet till sömn och vila för att främja 
patientens återhämtning. Att ha tillgång till en egen tv och radio hjälpte patienten att fördriva 
tiden och skapade möjlighet till kontakt med omvärlden. Patienten som vårdades på 
patientrum med en bädd kunde fokusera på sin egen återhämtning och behövde inte oroa sig 
eller tänka på medpatienter i miljön (Persson m.fl., 2015). 

5.2.2 Återvända hem till vardagen 

Att återvända till sitt hem och sin vardag efter att ha vårdats på sjukhus kunde patienten 
uppleva ha både positiv och negativ inverkan på återhämtningen (Abdahlrahim & Zeilani, 
2014; Connolly & Mahoney, 2018; Kyte m.fl., 2018; Nasirian m.fl., 2018). Patienten upplevde 
glädje över att kunna återgå till vardagliga rutiner, de upplevde mer tacksamhet för saker 
som tidigare hade tagits för givet i vardagen. Det fanns ett behov av att försöka ändra sin 
inställning till de vardagssysslor som tidigare upplevts negativt till att vara mer positiva och 
samtidigt känna tacksamhet över att det fortfarande var möjligt att utföra sysslorna 
(Abdahlrahim & Zeilani, 2014). Något som kunde upplevas som positivt med att få komma 
hem var att de fick känna sig som en del av sin familj igen, dock kunde upplevelsen vara att 
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dennes plats i familjen förminskats. Patienten kunde undvika sociala situationer då de 
upplevde att de blev påminda om sin sjukdom, vilket kunde ge känslan av att vara tillbaka på 
sjukhus. Patienten hade tappat intresse för sådant den uppskattat innan sjukdomen 
(Abdahlrahim & Zeilani, 2014).  

I do not enjoy being with people, usually I keep silent. I don’t want to be with them or 
to share their talks . . . they asked alot . . . they asked about being in the unit . . . I feel 
that they sympathize with me . . . I do not want to remember that time. (Abdahlrahim 
& Zeilani, 2014, s. 574). 

Patienten beskrev att återvända hem till vardagen kunde vara ett stort steg för 
återhämtningen, dock kunde upplevelse av trötthet och brist på energi förekomma. Det 
kunde göra att patienten upplevde sitt hem på ett annat sätt än innan sjukdomen, då dennes 
fysiska förmåga kunde ha försämrats av sjukdom och de på så sätt började se hemmet i ett 
sämre ljus (Connolly & Mahoney, 2018). Patienten kunde uppleva att de blev påminda om sin 
sjukdom när de hade fysiska förhinder som begränsade dem från att utföra vardagliga 
sysslor, vilket påverkade återhämtningen då de kunde uppleva oro för framtiden (Kyte m.fl., 
2018). Patienten beskrev att den kunde uppleva känslor såsom besvikelse, utmattning och ett 
förlorat intresse för saker som tidigare hade uppskattats, en rädsla för att bli sjuk igen kunde 
uppstå (Abdahlrahim & Zeilani, 2014).  

En del kände dock styrka enbart av att återvända hem och på så sätt få motivationen till att 
börja träna vilket främjade rehabiliteringen och återhämtningen, medan andra upplevde 
utmattning av att återvända hem (Connolly & Mahoney, 2018). En del av återhämtningen var 
att skapa förståelse för sig själv och acceptera sina nya förutsättningar efter sjukdomen (Kyte 
m.fl., 2018; Connolly & Mahoney, 2018). Att anpassa sig till sina nya förutsättningar var en 
individuell process som inte kunde jämföras mellan olika patienter. Det fanns en osäkerhet 
hos patienten då den stod inför en situation där en upplevelse av ovisshet inför framtiden 
kunde förekomma, vilket kunde påverka återhämtningen (Connolly & Mahoney, 2018). 
Patienten kunde uppleva att de inte vågade göra saker som de tidigare upplevt som positivt 
efter hemkomsten från sjukhuset, patienten hade utvecklat rädslor som påverkade 
möjligheten för återhämtning (Wiseman m.fl., 2016). Att återgå till sitt arbete kunde bidra till 
att patienten upplevde sig ha återgått till ett vardagligt liv, något som upplevdes nödvändigt 
för att uppnå återhämtning (Nasirian m.fl., 2018). ”I think it was really nice because it feels 
as if everything is normal again when you start working” (Nasirian m.fl., 2018, s. 238). Att 
spendera tid på sin arbetsplats främjade känslan hos patienten av att återgå till sitt 
vardagliga liv med sysslor som utfördes innan sjukdomen. Arbetsplatsen gjorde även att 
patienten kände sig trygg av att ha andra människor omkring sig samtidigt som de 
spenderade mindre tid hemma ensamma med sina tankar, de fick en känsla av normalitet 
igen (Nasirian m.fl., 2018). 
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6 DISKUSSION 

Här förs en diskussion kring vald metod för examensarbetet samt en etikdiskussion. Vidare 
följer en resultatdiskussion där jämförelser och skillnader mellan resultat och tidigare 
forskning diskuteras, samt reflektioner kring den teoretiska referensramen.  

6.1 Metoddiskussion 

Examensarbetet utgick från en kvalitativ litteraturstudie då syftet var att beskriva patientens 
upplevelse av miljöns betydelse för återhämtning där Evans (2002) analysmetod användes. 
Friberg (2017) menar att kvalitativ metod är lämpligt att använda för att beskriva 
upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov. Syftet var att beskriva patientens 
upplevelse av ett fenomen, att använda kvalitativt material var därför en styrka. Att använda 
sig av en kvantitativ metod ansågs inte aktuellt då de inte gav den djupa förståelsen som 
eftersträvades av fenomenet. Polit och Beck (2016) menar att kvalitativa studier används för 
att se relationen mellan två olika fenomen, ofta är det ett så kallat beroende och ett 
oberoende fenomen som ställs mot varandra. Fenomenen miljö och återhämtning ställdes 
mot varandra. Examensarbetet har utgått från en induktiv ansats där egna värderingar eller 
förförståelser inte vägs in, därav samlades material in tidigt i processen för att främja 
pålitligheten vilket var en styrka. Att misstolka eller att använda sig av egna värderingar vid 
sammanställning av andras material kallas bias (Billhult, 2017). Vid analysen av 
datamaterialet var det av vikt att väga in huruvida artikeln var trovärdig eller ej. Att förmedla 
information tydligt och korrekt skapar trovärdighet och förutsättningar för att inte vara en 
källa till bias. Om bias förekommer anses det vara en svaghet i informationen, vilket även 
påverkar examensarbetets giltighet. Giltighet innebär att text inte tolkas på ett felaktigt sätt 
utan att den förblir sanningsenlig och är därigenom applicerbar (Polit & Beck, 2012). 

En av artiklarna som användes utgick från en mixad metod, den ansågs pålitlig då den 
redovisade resultatet för det kvalitativa och den kvantitativa delen separat. Cinahl Plus och 
PubMed var de databaser som användes vid datainsamlingen, vilket var en styrka då Östlund 
(2017) och Polit och Beck (2016) menar att de databaserna innehåller artiklar från området 
omvårdnad. Användandet av två databaser gjorde att ett större sökområde granskades vilket 
stärker pålitligheten för att lämpliga artiklar hittades, vilket även Henricsson (2017) 
rekommenderar att det utförs. Svensk MeSH användes för att hitta relevanta ämnessökord 
på engelska, författarnas bristande erfarenhet av att använda sökord kunde anses vara en 
svaghet. Henricsson (2017) menar att om en artikel förekommer vid flera olika 
kombinationer av sökord och på flera databaser visar det på sensitivitet, vilket innebär 
trovärdighet. När sökningar efter artiklar gjordes användes olika kombinationer av de 
identifierade sökorden där artiklarna förekom flera gånger vilket var en styrka. Henricsson 
(2017) menar att trovärdigheten för en artikel stärks om den är Peer Reviewed. Därav 
användes sökalternativet peer reviewed på Cinahl Plus databas och de tidskrifter som 
hittades genom PubMed kontrollerades i Ulrichs web. Alla artiklar som valdes var 
vetenskapliga och stärkte därmed pålitligheten och giltigheten, samt ansågs vara en styrka 
för examensarbetet. Henricsson (2017) menar att inklusions- och exklusionskriterier bör 
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användas vid sökning av artiklar, för att öka möjligheten att hitta artiklar som kan svara på 
syftet. Att artiklarna var publicerade inom de tio senaste åren säkerställde att så ny data som 
möjligt inkluderades vilket även stärker trovärdigheten och ansågs vara en styrka. Det var 
nödvändigt att artiklarna var publicerade på engelska för att författarna till examensarbetet 
skulle kunna förstå dem, dock kunde författarnas språkförståelse anses vara en svaghet. 
Exklusionskriterierna gjorde att psykologi- och medicinartiklar uteslöts. Att endast använda 
artiklar där personer över 18 år deltog, ökade pålitligheten för att den aktuella målgruppen 
skulle inkluderades och anses ge giltighet ur allmänsjuksköterskans perspektiv. När en studie 
utförs är det av vikt att det finns en tydlig plan för arbetet, där tydliga inklusions- och 
exklusionskriterier är nödvändigt för att hitta lämpligt material till studien (Polit & Beck, 
2017). Antalet artiklar som valdes att inkluderas var de som behövdes för att få svar på syftet 
på ett fullgott sätt. 15 artiklar valdes ut då det ansågs ge ett bra underlag och gav styrka till 
resultatet. 

Kvalitetsgranskning ökar trovärdigheten för det material som använts (Henricsson, 2017). 
För att fastställa att artiklarna var av god vetenskaplig kvalitet gjordes en kvalitetsgranskning 
utifrån Fribergs (2017) exempel. Polit och Beck (2017) menar att det är till fördel att använda 
primärkällor för att säkerställa trovärdighet. Primärkällor har använts i examensarbetet, 
dock kan en svaghet ses då resultatet bygger på artiklar där andra forskare har samlat in och 
sammanställt materialet genom intervjuer, det skulle därmed kunna tolkas som 
sekundärkällor. När kvalitetsgranskningen genomfördes så granskades artiklarna av de båda 
författarna och sedan jämfördes de resultat som de båda hade fått fram. Detta menar 
Henricsson (2017) styrker artiklarnas kvalitet efter granskningen och medför pålitlighet. För 
att underlätta dataanalysen av insamlat material och få förståelse för hur de beskriver 
fenomenet är det en fördel att artiklarna har liknande insamlingsmetod (Henricsson, 2017). 
Därav var det en styrka att 14 av de 15 artiklarna som användes har utfört intervjuer som 
insamlingsmetod, i några av studierna ingick även observationer. Den artikel som inte använt 
sig av intervjuer använde textmeddelanden och observationer som insamlingsmetod, artikeln 
ansågs relevant då den lyfte nya infallsvinklar. För att analysera datamaterialet användes 
Evans (2002) analysmetod där nyckelfynd identifierades genom att författarna läste de 
utvalda artiklarna flera gånger för att få en helhetsbild av artiklarna. Det är nödvändigt att 
läsa artiklarna flera gånger så att innehållet ägs av läsaren (Polit & Beck, 2016). Författarna 
läste alla artiklar individuellt och plockade ut nyckelfynd var för sig. Nyckelfynden jämfördes 
sedan mellan författarna för att säkerställa deras relevans, genom det säkerställdes 
överförbarheten och giltigheten av artiklarnas information. Överförbarhet innebär att det 
som skrivs kan överföras till andra situationer än den benämnda (Mårtensson & Fridlund, 
2017). Henricsson (2017) menar att trovärdigheten ökar tack vare att båda författarna läser 
samtliga artiklar. Utifrån nyckelfynden upptäcktes samband mellan artiklarna vilket skapade 
teman och subteman som formade resultatet. Exempel på nyckelfynd, subteman och tema 
redovisades i resultatet för att stärka examensarbetets pålitlighet och överförbarheten. 
Studierna i artiklarna som använts har utförts i olika delar av världen, där Sverige, England, 
Nordamerika och Australien har varit återkommande. Det visar på att resultatet i 
examensarbetet kan vara relevant kunskap inte bara i Sverige utan även i resten av världen 
och att det därigenom finns en giltighet. Artiklar från andra länder har även använts i 
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examensarbetet då det ansågs att patientens upplevelser kring miljön inte påverkas av den 
kultur som existerar i landet, utan att informationen ändå är överförbar till examensarbetet.   

6.1.1 Etikdiskussion 

Vid analysen och sammanställningen av resultatet i examensarbetet har det förekommit 
etiska överväganden för att säkerställa att det inte funnits någon form av fabricering, 
förfalskning eller plagiering. Codex (2019) lyfter att det inte får förekomma i samband med 
forskning då det skulle kunna bidra till bristande förtroende för forskning i samhället 
samtidigt som förtroendet mellan forskare riskeras. För att undvika att fabricera andra 
forskares arbeten under examensarbetet har författarna upprepade gånger läst artiklarna, så 
att en helhetsbild av innehållet skulle skapas och för att sakenligt kunna förmedla innehållet 
vidare i resultatet utan att egna värderingar har vägts in. Förfalskning och plagiering undveks 
genom att noggrant referera utifrån APA-modellen (American Psychological Association, 
2019) för att hänvisa till den eller de forskare som äger materialet. Författarna i 
examensarbetet har tagit hänsyn till den forskare som stått för materialet som använts, 
genom att säkerställa att alla artiklar håller hög vetenskaplig kvalitet. Enbart artiklar 
publicerade på engelska har använts i examensarbetet, för att undvika missförstånd och 
feltolkning då författarna till examensarbetet inte behärskar andra språk. Citat som använts i 
examensarbetets resultat har valts att behållas i engelskt språk för att undvika att förvränga 
innehållet, artiklarnas syften har översatts till svenska i artikelmatrisen för att göra den 
lättförståelig, för att inte fabricera syftet har det gjorts på ett textnära sätt som möjligt. För 
att det ska vara etiskt försvarbart att utföra en studie på en grupp människor måste det 
finnas ett behov av kunskapen i samhället. Något som framkommer vara ett omtalat ämne är 
patientens integritet både från patientens och sjuksköterskans sida, detta skapar etiska 
överväganden som ständigt följer sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet.  

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att patienten upplevde att relationen med sjuksköterskan hade inverkan på 
dennes återhämtning, en relation där det fanns plats för empati, känslighet, respekt och 
autonomi främjade känslan av trygghet. Kommunikationen och den information som 
sjuksköterskan gav patienten var betydande för relationen, medan en stressig miljö omkring 
patienten kunde hämma relationen och i sin tur återhämtningen. Det var även viktigt att det 
fanns fasta rutiner för vården av patienten. I tidigare forskning talar sjuksköterskan om att 
en relation till patienten är viktig för att den ska uppnå återhämtning där samtalet är en 
grundpelare. För att skapa en relation som är främjande för återhämtningen behöver 
sjuksköterskan visa engagemang och att hon har tid för patienten. Skapas en god relation 
mellan patienten och sjuksköterskan möjliggör det att patienten känner ett förtroende för 
sjuksköterskan och därmed kan information delas (Bennett, 2017). Parse (1992) menar att 
vårda är en konst där du som sjuksköterska har möjlighet att hjälpa patienten att främja 
kvaliteten i dennes liv. Att anpassa vården baserat på patientens önskningar tas upp i Hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) där det påtalas att patienten har rätt till självbestämmande 
vilket även kan ses ha likhet i Parse (1992) teori.  Tiden kan vara avgörande för patientens 
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upplevelse av hälsa, sjuksköterskan har förutsättningar och möjligheten att främja patientens 
återhämtning och hjälpa denne att uppnå hälsa i situationen (Parse, 1992). Genom detta kan 
det ses att det finns en samstämmighet om att patienten och sjuksköterskans relation är 
betydande för patientens återhämtning. En relation där patientens situation 
uppmärksammas vilket gör att vården kan anpassas utifrån dennes önskningar. Något som 
framkommer är att tidsbrist kan ha negativ inverkan på relationen mellan patienten och 
sjuksköterskan och i sin tur hämma återhämtningen.  

Det framkom i resultatet att patienten upplevde ett behov av att få stöd av medmänniskor för 
att underlätta återhämtningsprocessen. Anhöriga kunde stötta patienten genom att skingra 
dennes tankar samt hjälpa till med praktiska ärenden under återhämtningsfasen. 
Medpatienter kunde även vara en källa till stöd för patienten då de kämpade för att uppnå 
återhämtning, att se framsteg som medpatienter gjorde kunde vara motiverande. En del 
patienter kunde finna stöd hos Gud. Tidigare forskning visar att sjuksköterskan vill ha 
kunskap kring patientens liv samt om eventuella spirituella tankar. Sjuksköterskan har en 
viktig roll när det kommer till att involvera anhöriga kring patienten och dennes vård samt 
att förmedla patientens önskningar till dem (Bridges m.fl., 2013). För att det ska finnas 
möjlighet för patienten att få besök av anhöriga behöver sjukhusmiljön vara utformad för 
detta (Olausson, m.fl., 2014; Xuan m.fl., 2019). Parse (1998) talar om människan i en relation 
till miljön där det förekommer en samexistens med andra, detta kan ses som en bekräftelse 
på att andra människor har betydelse för patientens återhämtning. Det framgår att det är av 
vikt att sjuksköterskan har inblick i patientens och anhörigas synsätt på vad återhämtning 
innebär vid vårdandet, något som bekräftas av den teoretiska referensramen. Patienten 
verkar uppleva sig ha hjälp av medmänniskor i sin återhämtning, medan tidigare forskning 
ur sjuksköterskans perspektiv inte lyfter medmänniskors betydelse. Att i dagens teknologiska 
samhälle ta hjälp av tekniken i vården är något att beakta för att öka möjligheten till stöd i 
återhämtningen för patienten, detta är något som även Maculotti m.fl. (2017) lyfter. 
Patienten upplever att de kan finna stöd från medpatienter, medan tidigare forskning inte 
uppmärksammar medpatienterna som ett stöd för återhämtningen i lika hög grad. 

Resultatet visade att patienten ansåg att miljön i patientrummet skulle förmedla trygghet för 
att främja återhämtningen. Olika faktorer påverkade hur miljön upplevdes, såsom rummets 
utformning, ljussättning och ljudnivå. Patientrummet behövde även vara utformat på ett 
sådant sätt att det främjade patientens integritet. Tidigare forskning menar att patienten 
behöver en egen plats att vårdas på, vilket är ett utrymme som bör vara anpassat för att vårda 
och inte inskränka på patientens integritet (Olausson m.fl., 2014; Xuan m.fl., 2019). 
Sjuksköterskan upplever att en hemlik miljö skapar förutsättningar för patientens 
återhämtning, men även ger henne möjlighet att skapa ett band till patienten (Andersson 
m.fl., 2013). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor och Kompetensbeskrivningen för 
legitimerad sjuksköterska påtalar att sjuksköterskan har ansvar för att bevara patientens 
integritet och säkerställa att konfidentiell information inte sprids (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014; 2017).  Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) menar att 
organisationen har ett ansvar att säkerställa att lokalerna är anpassade för den vård som ska 
bedrivas, detta för att skapa möjlighet för sjuksköterskan att utföra den goda vården. Parse 
(1998) menar att människan lever i samexistens med miljön, utifrån miljön och situationen 
kan människan uppleva hälsa. För att människan ska kunna uppleva hälsa behöver hon 
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känna en mening som skapas utifrån förutsättningar som finns i miljön (Parse, 1998). Det 
förekommer likheter i resultatet och tidigare forskning om patientrummets betydelse för 
återhämtningen då det ska förmedla trygghet samt ge möjlighet till vila. Båda parterna visar 
sig anse att en hemlik miljö är till fördel, dock kan det skilja sig mellan deras åsikter om 
varför det är av vikt. Den hemlika miljön visar sig kunna skapa en trygghet för patienten 
medan sjuksköterskan ser det som ett hjälpmedel att kunna skapa ett band med patienten. 
Integriteten visar sig vara något som både patienten och sjuksköterskan kan uppleva oro 
över. Patientens oro föreligger i att få privat information spridd till obehöriga medan 
sjuksköterskans oro grundar sig på att inte lyckas bevara patientens integritet. Att bevara 
patientens privata information ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter. 

Det framgår utifrån resultatet att patienten kunde finna energi av att återvända till sitt hem 
och den vardagliga miljön, dock kunde den fysiska förmågan upplevas begränsa dem vilket 
kunde påverka återhämtningen negativt. Tankar av att återinsjukna kunde väckas vid 
hemkomst genom förändringarna sjukdomen orsakat. Att återvända till hemmet kunde 
skapa möjligheter för patienten att vara mer aktiv och på så vis finna motivation som 
främjade återhämtningen. Patientens arbetsplats kunde vara en bidragande faktor i att 
återhämta sig och känna sig behövd i sin vardag. Tidigare forskning visar på att 
sjuksköterskan uppmärksammar att patienten kan uppleva lidande vid tillfällen då 
patientens sjukdom resulterat i fysiska bortfall. Sjuksköterskan upplever att det är 
nödvändigt för patienten att ha uppsatta mål samt en utskrivningsplan för att patienten ska 
ha bra förutsättningar att återhämta sig. Att patienten har förmågan att anpassa sig är en 
central roll i dennes återhämtning (Bennett, 2017). Parse (1998) beskriver att miljön har 
olika innebörd för olika individer vilket påverkar deras upplevelse av hälsa. Människan har 
olika förutsättningar att uppnå hälsa beroende på dess upplevelse av vad miljön innebär. Det 
är individuellt huruvida människan kan anpassa sig för en ny situation beroende på hur stark 
vilja hon har (Parse, 1998). Det framkommer att patienten genom att återvända till sitt hem 
kan uppleva att de finner kvalitet i livet genom miljön, vilket kan bidra till att patienten 
finner en mening i livet. Patienten kan ha ett behov av att förändra och anpassa sig efter sin 
nya situation och hur miljön i situationen föreligger. Det kunde ses att det fanns en 
medvetenhet hos sjuksköterskan kring patientens behov av insatser efter utskrivning från 
sjukhus, dock verkade behoven sällan bli uppfyllda. De förväntningar som patienten har av 
att återvända hem och till vardagen stämmer inte alltid överens med verkligheten, då dennes 
förutsättningar i miljön har förändrats. 

Det framkom att patienten behöver uppleva trygghet i den miljö den befinner sig i, det kan 
uppnås genom relationer och att den känner att den får stöd. Trygghet gör att patienten kan 
slappna av och få möjlighet till vila vilket främjar återhämtningen. En annan avgörande 
faktor för återhämtningen är patientens förmåga att anpassa sig och finna att de har en 
mening vilket den gör i samråd med miljön tillsammans med andra människor. Att få en 
djupare insikt i hur patienten upplever miljöns betydelse för återhämtningen skapar 
möjligheter för sjuksköterskan att kunna anpassa omvårdnaden efter den, dock är det av vikt 
att uppmärksamma patientens individualitet och behovet av att få vården anpassad till sig. 
Att sjuksköterskan får och har möjlighet att möta patientens önskningar kan göra att de 
upplever att de bedriver en god omvårdnad, vilket även påverkar dennes mående och sätt att 
vårda. 
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7 SLUTSATS 

Examensarbetet hade till syfte att beskriva patientens upplevelse av miljöns betydelse för 
återhämtning, detta för att bistå sjuksköterskan kunskap kring omvårdnaden av patienten för 
att främja återhämtning. Resultatet som framkommit i examensarbetet visar att 
sjuksköterskan och patienten har liknande upplevelser av vad som påverkar patientens 
återhämtning i miljön, detta kan bidra med kunskap inom omvårdnaden. Det framkommer i 
resultatet att patienten upplever att relationer har en betydande påverkan på miljön, vilket 
bidrar till hur atmosfären uppleves. Relationers inflytande på miljön kan i sin tur hämma 
eller främja återhämtningen. Sjuksköterskans sätt att arbeta påverkar miljön som patienten 
vårdas i, en vårdmiljö där återhämtning ska främjas. Ett av sjuksköterskans verktyg i sitt 
arbete är kommunikationen, som ger henne möjlighet att skapa en relation med patienten 
där hon kan möta patientens önskningar och tankar. I den relation som skapas kan 
sjuksköterskan få förståelse för patientens behov och önskningar vilket gör att hon kan 
anpassa vården därefter. När vården anpassas utifrån patienten kan bekräftelse och 
delaktighet upplevas vilket främjar återhämtningen. Även anhöriga till patienten kan ge kraft 
och energi till återhämtning, därigenom behöver sjuksköterskan ge möjlighet samt bjuda in 
de anhöriga till delaktighet kring patientens vård. I miljön på sjukhus förekommer 
medpatienter vilka kan påverka hur patienten upplever miljön som därigenom påverkar 
återhämtningen. Den yttre miljön i patientrummet har påverkan på återhämtningen då den 
ska ge möjlighet till att omvårdnad ska kunna bedrivas, samt att miljön ska vara utformad så 
att patienten får möjlighet till vila och återhämtning. Att återvända till sin vardagsmiljö kan 
hjälpa patienten att hitta en mening med livet, då återhämtningen handlar om att patienten 
behöver acceptera de nya förutsättningarna i miljön som orsakats av sjukdomen. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Att som sjuksköterska bedriva omvårdnad är en konstform där patienten möts i den miljön 
där den befinner sig, där hälsa ska främjas och möjlighet till återhämtning ska ges. 
Sjuksköterskans förmåga att kunna bedriva vård som är anpassad efter patientens behov 
anses nödvändigt. Därav finns ett behov av vidare forskning kring hur sjuksköterskan kan 
anpassa vården samt hur patienten upplever det att bli vårdad på sådant tillvägagångssätt. 
Då patienten återvänder till sin hemmiljö kan det ge patienten kraft till återhämtning, 
samtidigt som den kan uppleva tvivel på sin egen förmåga. Att kunna ge patienten stöd efter 
hemkomsten kan också ses som att vården anpassas efter patientens behov. Utveckling av 
sjuksköterskans förmåga att ha fortsatt kontakt med patienten efter miljöombyte kan bidra 
till att patienten upplever välbefinnande och gör framsteg i sin återhämtning. Därav kan det 
vara relevant att utföra vidare forskning om hur sjuksköterskan kan bedriva omvårdnad till 
patienten efter utskrivning då det finns ett behov av stöd hos patienten där den kan uppleva 
sig sårbar i miljön, för att på så sätt främja återhämtningen. 
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BILAGA C – ARTIKELMATRIS 
Artikel 

nummer 
Författare, Tidskrift, 

År och Land 
Titel Syfte Metod Resultat 

Poäng 
Kvalitet 

1. Abdahlrahim, M. S., 
& Zeilani, R. S. 

International 
Nursing Review 

2014 

Jordanien 

Jordanian survivors’ 
experiences of 
recovery from 
critical illness: a 
qualitative study 

Att beskriva kritiskt 
sjuka patienters 
erfarenheter av 
återhämtning tre 
månader efter att de 
lämnat sjukhuset 
och återvänt till 
hemmet. 

 

 

Metod: Kvalitativ design.  

Urval: 18 patienter, 7 män och 11 
kvinnor. 

Datainsamling: Enskilda 
intervjuer, med öppna frågor.  

Analys:  Beskrivande 
innehållsanalys i fyra steg. Båda 
forskarna analyserade 
transkriberingarna vara för sig, 
likheter i texterna kodades och 
kategoriserades utifrån studiens 
syfte. 

Det visade sig att en del av 
patienterna upplevde en 
ny mening av livet. De fick 
en ny syn på sådant de 
tidigare tagit förgivet.  

9/10 

Hög 

2. Connolly, T., & 
Mahoney, E. 

Journal of Clinical 
Nursing 

2018 

USA 

Stroke survivors’ 
experiences 
transitioning from 
hospital to home 

Att undersöka vad 
patienter som 
överlevt en 
ischemisk stroke har 
för livsupplever 
under 
övergångsperioden 
från sjukhuset till 
hemmet, under de 
fyra första veckorna. 

Metod: Kvalitativ design. 

Urval: 31 patienter, 17 män och 14 
kvinnor. 

Datainsamling: Semistrukturerade 
telefonintervjuer.  

Analys: Tematisk analys. 
Intervjuerna transkriberades och 
kodades. De skapade sedan teman 
utifrån innehållets likheter och 
skillnader.   

Patienterna beskriver olika 
känslor av att inte längre 
kunna utföra vardagliga 
sysslor i hemmet. Att 
återvända hem beskrevs 
positivt, men väl hemma 
kunde andra känslor 
upplevas. En del i 
återhämtningen var att 
lära sig att acceptera sitt 
nya jag. 

8/10 

Hög 
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Artikel 
nummer 

Författare, Tidskrift, 
År och Land 

Titel Syfte Metod Resultat 
Poäng 

Kvalitet 
3. Greenslade, M. V., 

Elliott, B., & 
Mandville-Anstey, S. 
A.  

Oncology Nursing 
Forum 

2010 

Kanada 

Same-Day Breast 
Cancer Surgery: A 
Qualitative Study of 
Women’s Lived 
Experiences 

Att förstå kvinnors 
erfarenheter av 
samma dag 
bröstcanceroperatio
n och ge 
rekommendationer 
för att hjälpa 
sjukvårdspersonal 
att förbättra 
kvaliteten på vården.   

Metod: Kvalitativ design.  

Urval: 13 kvinnliga patienter.  

Datainsamling: Ostrukturerade 
intervjuer eller telefonintervjuer. 
Intervjuerna med öppna frågor.  

Analys: Tematisk beskrivande 
analys, där alla forskare läste alla 
transkriberingar och skapade 
teman utifrån likheter och 
skillnader av innehållet.   

Det fanns ett behov av 
stöd under 
återhämtningsfasen vilket 
många fann hos sina 
anhöriga, det kunde 
uppstå svårigheter att få 
kontakt med 
sjuksköterska.  

8/10 

Hög 

4. Jangland, E., 
Teodorsson, T., 
Molander, K., & 
Muntlin Athlin, Å. 

Journal of Clinical 
Nursing 

2017 

Sverige 

Inadequate 
environment, 
resources and values 
lead to missed 
nursing care: A 
focused 
ethnographic study 
on the surgical ward 
using the 
Fundamentals of 
Care framework 

Att undersöka hur 
vården upplevdes av 
patienter med akut 
magsmärta genom 
att använda Care-
metoden. 

Metod: Kvalitativ design.  

Urval: 17 patienter, 5 män och 12 
kvinnor.  

Datainsamling: Observationer 
gjordes i patientrummen, 
informella intervjuer skedde under 
observationerna. Intervjuerna 
spelades inte in, utan anteckningar 
fördes.  

Analys: Deduktiv innehållsanalys 
utav anteckningar från 
observationer och intervjuer. 
Relevanta textenheter sorterades ut 
och kategoriserades utifrån 

Olika faktorer påverkar 
patientens erfarenhet och 
behov av sjukhusvård. 
Miljön påverkar 
patientens upplevelse av 
trygghet och att vården 
anpassas efter deras behov 
för återhämtningen.  

10/10 

Hög 
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Fundamentals of Care framework. 
Artikel 

nummer 
Författare, Tidskrift, 

År och Land 
Titel Syfte Metod Resultat 

Poäng 
Kvalitet 

5. Kyte, K., Ekstedt, 
M., Rustoen, T. & 
Oksholm, T. 

Journal of Clinical 
Nursing 

2018 

Norge 

Longing to get back 
on track: Patients’ 
experiences and 
supportive care 
needs after lung 
cancer surgery 

Att ta reda på hur 
patienter som 
opererats mot 
lungcancer upplever 
det att komma hem, 
och vilken hjälp kan 
de behöva. 

Metod: Kvalitativ design.  

Urval: 14 patienter, 6 män och 8 
kvinnor.  

Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer.  

Analys: Kvalitativ innehållsanalys 
utifrån Graneheim och Lundman. 
Transkriberingarna lästes flera 
gånger, texterna delades upp i 
meningsenheter som fick en kod. 
Koderna jämfördes utifrån likheter 
och skillnader och bildade 
kategorier. Kategorierna utformade 
teman.  

Patienterna upplevde en 
önskan att få återgå till 
sina vanliga liv. Efter 
operationen blev fysiska 
aktiviteter svåra, bara att 
ta sig ur sängen kunde 
vara ett problem.  

10/10 

Hög 

6. Maculotti, D., 
Bonometti, S. & 
Vazzoli, D. 

World Council of 
Enterostomal 
Therapists Journal 

2017 

Australien 

WhatsApp as a tool 
for extending 
nursing care after 
recovery 

Att undersöka om en 
gruppchatt i 
WhatsApp kan 
förlänga 
omvårdnadsrelation
en efter att patienten 
har lämnat 
sjukhuset. 

Metod: Mixad design, resultat 
redovisas separat för den 
kvalitativa och kvantitativa delen.  

Urval: 16 patienter. 

Datainsamling:  Patienternas 
meddelanden i WhatsApp-gruppen 
har observerats och samlats in. 

Analys: Meddelandena i gruppen 
har analyserats, utifrån det har 

Patienterna upplevde 
studien positiv. De 
upplevde ett 
känslomässigt stöd. De 
hade en plattform att 
ventilera sina känslor 
samtidigt som de kunde 
diskutera behandlings- 
metoder med andra i 
liknande situationer. 

8/10 

Hög 
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forskarna försökt analysera 
huruvida appen har hjälpt 
patienterna eller inte.   

Artikel 
nummer 

Författare, Tidskrift, 
År och Land 

Titel Syfte Metod Resultat 
Poäng 

Kvalitet 
7. Nasirian, S., Fagevik 

Olsén, M. & 
Engström, M.  

Journal of Trauma 
Nursing 

2018 

Sverige 

Patients’ 
Experiences of Their 
Recovery Process 
After Minor Physical 
Trauma 

Att undersöka 
återhämtningsproce
ssen hos patienten 
som genomgått 
mindre fysiska 
trauma efter tre 
månader. 

Metod: Kvalitativ design.  

Urval: 14 patienter, 6 män och 8 
kvinnor.  

Datainsamling: Enskilda intervjuer 
och telefonintervjuer.  

Analys: Genom kodning, parallellt 
medan material samlades in. 
Likheter och skillnader mellan 
koderna skapade kategorier.  

Patienterna upplevde 
svårigheter att återgå till 
sitt vardagliga liv direkt 
efter traumat. Det fanns 
fysiska och psykiska 
hinder som gjorde 
återhämtningen svår. 

9/10 

Hög 

8. Olausson, S., 
Lindahl, B., & 
Ekebergh, M. 

Intensive and 
Critical Care Nursing 

2013 

Sverige 

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 

Att genom ett 
livsvärldsperspektiv 
ta reda på hur 
patienter upplever 
intensivvårds 
patientrummet som 
en vårdplats, med 
focus på rum och 
plats.   

Metod: Kvalitativ design. 

Urval: 9 patienter, 4 män och 5 
kvinnor. 

Datainsamling: Området kring 
patientens säng dokumenterades 
genom fotografier, vilka senare 
användes under intervjuerna som 
hade öppna frågor ur ett livsvärlds-
perspektiv.  

Analys: En trestegs struktur i en 
rörelse där hela transkriberingen 
lästes, sen delades transkriberingen 

Patienterna beskriver hur 
patientrummet påverkar 
dem och kan ge den olika 
upplevelser så som 
sårbarhet, förtroende, 
säkerhet, livsbekräftande, 
ömhet och omsorg. 

9/10 

Hög 
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upp i delar och sen sågs en helhet 
genom att det fanns samband 
mellan de olika delarna. 
Fotografierna analyserades inte.  

Artikel 
nummer 

Författare, Tidskrift, 
År och Land 

Titel Syfte Metod Resultat 
Poäng 

Kvalitet 
9. Persson, E., 

Anderberg, P., & 

Kristensson Ekwall, 
A. 

Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 

2015 

Sverige 

A room of one’s own 
– Being cared for in 
a hospital with a 
single-bed room 
design 

Att belysa patienters 
upplevelser av att 
vårdas på ett 
singelbäddrum på 
sjukhus. 

Metod: Kvalitativ design. 

Urval: 16 patienter, 6 män och 10 
kvinnor. 

Datainsamling: Intervjuer med 
fokus på livsvärldsperspektiv. 

Analys: Teman efter van Manens 
analysmodell för livsvärlden, 
genom identifikation av nyckelfynd 
som diskuterades och 
kategoriserade. Vidare skapades 
teman utifrån fenomenet.  

Patienterna beskriver sina 
upplevelser av att få ha ett 
eget rum, vilket ger 
trygghet och en hemlik 
känsla. Dock kunde vissa 
patienter uppleva 
ensamhet. 

9/10 

Hög 

10. Stayt, L. C., Seers, 
K., & Tutton, E.  

Journal of Advance 
Nursing 

2015 

England 

Patients' experiences 
of technology and 
care in adult 
intensive care 

Att undersöka hur 
patienter upplever 
tekniskutrustning 
inom intensivvården 
för vuxna.  

Metod: Kvalitativ design. 

Urval: 19 patienter.  

Datainsamling: Intervjuer där en 
lista med intervjuämnen och 
nyckelfraser relaterade till 
fenomenet användes. 

Analys: Van Manens analysmodell 
där nyckelfynd identifierades, 
kategoriserades och bildade teman.  

Patienterna beskrev att de 
upplevde att teknologin i 
vissa fall var nödvändig för 
deras återhämtning, men 
att sjuksköterskor ibland 
inte lyssnade till deras 
upplevelser utan bara 
tittade på maskinernas 
indikationer. 

9/10 

Hög 
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Artikel 
nummer 

Författare, Tidskrift, 
År och Land 

Titel Syfte Metod Resultat 
Poäng 

Kvalitet 
11. Søndergård Larsen, 

L., Hedegaard, B., & 
Birkelund, R. 

Journal of Advanced 
Nursing 

2014 

Danmark 

A companionship 
between strangers – 
the hospital 
environment as a 

challenge in patient–
patient interaction 
in oncology wards 

Att presentera en 
identifiering och 
diskussion om de 
effekter sjukhusets  

miljö har på 
interaktion mellan 
patienter med 
cancer. 

Metod: Kvalitativ design. 

Urval: 85 patienter observerades, 
20 patienter intervjuades. 10 män 
och 10 kvinnor.  

Datainsamling: Observationer 
gjordes på 85 patienter där 20 av 
patienterna valdes ut till 
semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Induktiv temaanalys i tre 
steg utifrån Deys analysmetod.  

Patienterna upplevde att 
de fick bo tillsammans 
med främlingar, vilket 
kunde ge en samhörighet 
men även en förlust av 
integritet. Det fanns ett 
samband mellan miljön 
och patienternas 
interaktion.  

9/10 

Hög 

12. Vaismoradi, M., 
Salsali, M., Turunen, 
H., & Bondas, T. 

Nursing and Health 
Sciences 

2011 

Iran 

Patients’ 
understandings and 
feelings of safety 
during 
hospitalization in 
Iran: A qualitative 
study 

Syftet med denna 
studie var att 
utforska patientens 
förståelse och 
känslor av säkerhet 
under 
sjukhusvistelse. 

Metod: Kvalitativ design. 

Urval: 19 patienter, 11 män och 8 
kvinnor. 

Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer.  

Analys: Tematisk analys genom 
kategorisering och kodning, där 
samband sågs mellan koderna, 
utifrån Braun och Clarkes 
analysmodell. 

För patienterna är det av 
vikt att sjuksköterskan 
vårdar med patienternas 
värdighet och 
välbefinnande i centrum. 
Sjuksköterskan ska inte 
enbart tillgodosåg det 
basala behov hos 
patienten utan även visa 
sympati och intresse för de 
emotionella behoven. 

9/10 

Hög 
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Artikel 
nummer 

Författare, Tidskrift, 
År och Land 

Titel Syfte Metod Resultat 
Poäng 

Kvalitet 
13. White, J. H., Bartley, 

E., Janssen, H., 
Jordan, A-L., & 
Spratt, N. 

Disability and 
Rehabilitation 

2015 

Australien 

Exploring stroke 
survivor experience 
of participation in an 
enriched 
environment: a 
qualitative study 

Att beskriva 
strokeöverlevandes 
upplevelser av 
rehabiliteringsproce
ssen med hjälp av ett 
aktiveringsprogram.  

Metod: Kvalitativ design. 

Urval: 10 patienter, 3 män och 7 
kvinnor. 

Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer. 

 Analys: Induktiv tematisk analys 
genom koder och kategorier i tre 
steg. 

Studien visade att det sågs 
positivt att medverka i 
stimulerande aktiviteter i 
form av exempelvis lyssna 
på musik eller läsa en bok 
samt att utföra dessa 
aktiviteter med familj och 
vänner bidrog ytterligare 
positivt 

9/10 

Hög 

14. Wiseman, T., Foster, 
K., & Curtis, K.  

Injury, International 
Journal Care Injured 

2016 

Australien 

The experience of 
emotional wellbeing 
for patients with 
physical injury: A 
qualitative follow-up 
study 

Att utforska 
patienters 
upplevelser av 
känslomässigt 
välbefinnande efter 
en skada och hur 
patienterna hanterar 
sitt känslomässiga 
välbefinnande.  

Metod: Kvalitativ del från en 
tidigare mixad designstudie.  

Urval: 12 patienter, 9 män och 3 
kvinnor.  

Datainsamling: Semistrukturerade 
telefonintervjuer.  

Analys: En sexstegs tematisk analys 
enligt Braun och Clark.  

Patienterna beskriver att 
många olika faktorer 
påverkar deras mående 
efter en fysiskskada. Att få 
stöd och hjälp på olika sätt 
hjälpte patienterna 
hantera situationen.  

9/10 

Hög 
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