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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter kan vistas under sårbara förhållanden på sjukhus i en främmande 

vårdmiljö som av anhöriga och sjuksköterskor kan beskrivas generera upplevelser av oro, 

stress och ensamhet. För att patienters hälsa och välbefinnande ska främjas under 

sjukhusvistelsen är det viktigt att ta reda på hur patienter upplever vårdmiljön. Syfte: Att 

beskriva patienters upplevelser av vårdmiljön på sjukhus. Metod: En litteraturstudie med 

deskriptiv syntes. Resultat: Två teman och fem subteman. Det första temat var: En 

hälsofrämjande vårdmiljö. Tillhörande subteman var: Att vara trygg och Att finna styrka. 

Det andra temat som uppstod var: En vårdmiljö som skapar hälsohinder. Subteman var: Att 

vara ensam, Att begränsas och Att få sin integritet hotad. Slutsats: Patienter upplevde att 

vårdmiljön på sjukhus främjade hälsan när den gav trygghet och styrka. Vårdmiljön skapade 

hälsohinder när patienter upplevde att den genererade ensamhet, begränsningar och när 

integriteten hotades. Genom att exempelvis pryda väggarna i patienters rum med naturmotiv 

eller att som sjuksköterska bemöta patienter med vänlighet och respekt kunde välbefinnande 

skapas hos patienterna.  

 

Nyckelord: begränsningar, hälsofrämjande, hälsohinder, kvalitativ, välbefinnande 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Background: Patients can stay in vulnerable conditions in hospitals in a foreign care 

environment that can be described by relatives and nurses generating experiences of 

worrying, stress and loneliness. In order for patients´ health and well-being to be promoted 

during the hospital stay, it is important to find out how the care environment is perceived by 

the patients. Aim: To describe patients’ experiences of care environment at hospital. 

Method: A literature study with descriptive synthesis. Results: Two themes and five sub-

themes. The first theme was: A health-promoting environment. The belonging subthemes 

was: To feel safe and To find strength. The second theme that emerged was: A care 

environment that creates health barriers. The belonging subthemes was: To be alone, To be 

limited and To threaten their privacy. Conclusion: Patients felt that the hospital care 

environment promoted their health by providing security and strength. The care 

environment created health barriers when the patients experienced that they generated 

loneliness, limitations and when their integrity was threatened. By, for example, decorating 

the walls of patients´rooms with natural motifs or by treating patients with kindness and 

respect as a nurse, well-being could be created in patients. 

 

Keyword: limitations, health enhancing, health barriers, qualitative, well-being 
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1 INLEDNING 

Intresset för vårdmiljön skapades ur tidigare erfarenheter i form av anhöriga till sjuka 

närstående samt under vår verksamhetsförlagda utbildning på sjukhus. Funderingar om 

vårdmiljöns utformning har frambringats hos författarna gällande varför utformningen inte 

upplevs mer välkomnande och trivsam utan istället ofta upplevs sakna engagemang. En 

dialog gällande vårdmiljöns betydelse för patienters hälsa och välbefinnande har förts 

författarna emellan, eftersom patienter som vistas på sjukhus i en främmande vårdmiljö och 

under sårbara förhållanden förmodligen kan uppleva vårdmiljön på olika sätt. Enligt våra 

upplevda erfarenheter kan patienters välmående och hälsa förbättras av en inbjudande och 

trivsam vårdmiljö som även innehåller nära relationer mellan sjukvårdspersonal och 

patienter. För att få bättre förståelse för vårdmiljöns betydelse anses det nödvändigt att 

studera individuella upplevelser av vårdmiljön ytterligare. Om en vårdmiljö utformas utifrån 

ett patientperspektiv kan det förhoppningsvis bidra till hälsa och välbefinnande hos 

patienter. Genom att få kännedom om patienters upplevelser kan sjuksköterskan individuellt 

anpassa vårdmiljön för att i möjligaste mån uppfylla patienternas önskemål. Intresseområdet 

“Patienters upplevelse av vårdmiljön på sjukhus” har modifierats ur ett tidigare förslag från 

Primärvård Psykiatri och Habiliteringsverksamhet, Vuxenpsykiatri Västmanland för att 

anpassas till det här examensarbetet. Genom att sjuksköterskan får mer kunskap inom 

området kan förståelsen för patienters behov öka. Ämnet anses viktigt för oss att fördjupa oss 

i inför våra framtida yrkesroller som sjuksköterskor för att på bästa vis kunna stödja 

patienters hälsa och välbefinnande.   

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med en definition av arbetets centrala begrepp anhörig, 

sjukvårdspersonal, vårdmiljö, välbefinnande och återhämtning. Vidare presenteras en 

historisk återblick, sjuksköterskans ansvar samt ett teoretiskt perspektiv. Det ges en inblick i 

tidigare forskning och därefter avslutas bakgrunden med en problemformulering.  

2.1 Definition av begrepp  

Det ges en definition av begreppen anhörig, sjukvårdspersonal, vårdmiljö, välbefinnande 

och återhämtning eftersom dessa är centrala och återkommande i arbetet.  
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2.1.1 Anhörig 

En person tillhörande familj, släkt eller vänskapskrets kan definieras som anhörig. En 

anhörig stöttar den person som blivit sjuk, har en funktionsnedsättning eller en ålder som 

påverkar personens egna funktion så pass mycket att personen i fråga behöver hjälp för att 

klara av sin vardag (Anhörigas riksförbund, u.å.). 

2.1.2 Sjukvårdspersonal 

Personal med eller utan legitimation som arbetar på ett sjukhus samt är delaktiga i patienters 

vård (Socialstyrelsen, 2019). 

2.1.3 Vårdmiljö 

Vårdmiljön omfattar allt som finns i sjukhusets omgivning. Exempelvis ljud, ljus, färg, 

utrustning, relationer, attityder, kommunikation och möjlighet till privatliv (Ylikangas, 

2017).   

Välbefinnande 

En subjektiv upplevelse som bland annat innefattar en upplevelse av att må bra, ha ett gott 

liv, känna lycka och tillfredsställelse. Människan kan känna välbefinnande trots kroppslig 

sjukdom (Wärnå-Furu, 2017). 

2.1.4 Återhämtning 

Med återhämtning menas att ta kontrollen över sitt eget liv och uppleva en bättre hälsa 

(Kunskapsguiden, 2018). 

2.2 Florence Nightingale, en historisk återblick 

Florence Nightingales arbete inom sjukvården har haft en stor inverkan på dagens syn av en 

god vårdmiljö, genom att redan på 1800-talet förstå dess betydelse för patienter. Vikten av 

ren luft började förespråkas under den hygieniska reformationen och ansågs vara det 

viktigaste för patienter. Luften skulle vädras genom att släppa in frisk luft. Dagsljus menades 

tillhöra patienters näst största behov för tillfrisknande varav sängen skulle placeras med 

möjlighet för patienter att se ut genom fönstret. Störande ljud ansågs kunna skada patienter 

och skulle till möjligaste mån undvikas. Små förändringar i patienternas omgivning ansågs 

kunna påverka återhämtningen, en bukett blommor eller en ny tavla kunde vara tillräcklig 

variation. En ren vårdmiljö vilket omfattades av bland annat väggar, sängkläder och golv 

ansågs vara viktiga för patienters tillfrisknande. Florence Nightingale uppmärksammade 

även hur nedstämda patienter blev när anhöriga försökte muntra upp dem samtidigt som de 

förminskade patienternas sjukdom. Patienter hade behov av någon som var upplyftande och 
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engagerad. Sjuksköterskan skulle representera renlighet och vårda patienter moderligt 

(Nightingale m.fl., 1989). 

2.3 Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskans specifika ansvarsområde är omvårdnad, vilket innebär att arbeta 

patientnära och ha kunskap om det vetenskapliga området. Arbetet ska främja patienters 

hälsa, välbefinnande och livskvalité samt hantera hälsohinder i olika former (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Patienter ska enligt Patientlagen (2014:821) stödjas genom 

självbestämmande, delaktighet och integritet. Föreskrifter gällande patienternas chanser till 

påverkan inom sjukvården eller utformningen av vården regleras av lagen som även 

innefattar samtycke och klagomål. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska patienters 

vård bedrivas med hög standard, en bra hygienisk kvalité, medverka till att patienter 

upplever trygghet samt stödja gynnsamma relationer mellan sjukvårdspersonalen och 

patienter. Sjuksköterskan bör inrikta sig på patienternas upplevelser av ohälsa och hur 

patienternas liv påverkas snarare än sjukdomen. Sjuksköterskan ska även göra patienter 

involverade i vården utifrån patienternas egen kapacitet och utifrån hur det dagliga livet 

hanteras (Flensner, 2014). Patienters grundläggande behov och upplevelser är centrala för 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete vilket inkluderar människans alla dimensioner som 

innefattar en kulturell, andlig, psykosocial och fysisk dimension. Alla människor är unika 

med individuella behov vilket kräver att sjuksköterskan arbetar för en personcentrerad vård 

med lyhördhet för vad hälsa betyder för den unika patienten. Sjuksköterskan ansvarar för att 

patienter behandlas med respekt och ödmjukhet samt utifrån patienters rätt till 

självbestämmande. Sjuksköterskan ska därför informera patienter om allt som är nödvändigt 

att veta för att patienternas beslut ska vara hållbara. Det är sjuksköterskan som ansvarar 

för att utforma och utveckla vårdmiljön genom att identifiera patienters vanor och behov 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Vårdmiljön ska stödja patienters integritet, 

läkeprocesser och individuella resurser, vilket stimulerar patienters välbefinnande och hälsa. 

För att sjuksköterskan ska kunna skapa en stödjande vårdmiljö krävs både generella 

kunskaper om ohälsa och även kunskap om den unika individens önskemål (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Genom att ha kunskap om vårdmiljöns betydelse kan 

sjuksköterskan skapa en jämlik vård och hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Erikssons (1994, 2014, 2015) teori valdes med fokus på begreppen hälsa, lidande och värld. 

Teorin anses relevant för arbetet eftersom den bygger på en helhetssyn av människan och ur 

ett patientperspektiv beskriver hur hälsa och välbefinnande har samband med människans 

omgivning och relationer. 
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2.4.1 Hälsa och lidande 

Människan ska ses som en helhet där kropp, själ och ande tillsammans utgör den unika 

individen. Det innebär att människan utöver den biologiska kroppen även har känslor, 

tankar, livsvilja, hopp och tro. Hälsa är en dynamisk rörelse på den kroppsliga, själsliga och 

andliga nivån som påverkas av många samspelande faktorer. Hälsa kan finnas på en nivå 

samtidigt som ohälsa ses på en annan. Finns det kroppsliga tecken på sjukdom är det ändå 

möjligt för människan att uppleva välbefinnande vilket har en helande funktion. Hälsa är för 

varje människa en individuell upplevelse av att känna sig hel, den är inte mätbar. 

Människans upplevelse av välbefinnande kan påverkas av faktorer som finns i den fysiska 

miljön, kultur eller samhälle hon lever i. De faktorer som förhindrar människor från att 

uppleva ett integrerat helt tillstånd av hälsa benämns som hälsohinder (Eriksson, 2014). 

Precis som hälsan rör sig lidandet på den kroppsliga, själsliga och andliga nivån. Människan 

kan uppleva lidande trots avsaknad av smärta. Det innebär att den biologiska kroppen är fri 

från smärta och sjukdom men det finns ändå ett lidande på den själsliga eller andliga nivån. 

Människan kan även vara fri från lidande trots att smärta och sjukdom finns. Lidandet är en 

kamp där människan kan välja att kämpa eller ge upp. Att lida kan beskrivas som att 

människan utsätts för något ont som hon måste utstå eller försonas med. Lidande och hälsa 

finns alltid närvarande i människors liv men graden varierar beroende på omständigheterna. 

Människan kan uppleva hälsa och välbefinnande samtidigt som hon är inne i ett lidande, 

lidandet beskrivs då som uthärdligt. När lidandet upplevs som outhärdligt förhindras 

människan att växa och det förlamar henne (Eriksson, 1994). 

2.4.2 Värld  

Människans inre och yttre förhållanden har samband med individens hälsa och existens. 

Upplevelsen av att ha hälsa, att känna sig hel, påverkas av människans inre och yttre 

förhållanden. De inre förhållandena kännetecknas av vad människan är, den helhet som 

består av kropp, själ och ande (Eriksson, 2015). Det är de inre förhållandena som utgör det 

unika självet, vad som gör människan till den individuella konkreta personen hon är. De yttre 

förhållandena utgörs av tre olika livsrum: det fysiska-, psykosociala- och andliga livsrummet, 

vilka utgörs av relationer och omgivningen. Det fysiska livsrummet består av den fysiska 

omgivningen och de förutsättningar som finns där för upprätthållandet av människans 

livsfunktioner. Det psykosociala livsrummet utgörs av de relationer som finns människor 

emellan. Det andliga rummet består av relationen mellan människan och hennes tro. I 

livsrummen träder vårdaren in för att ansa, leka och lära med patientens hälsa och 

välbefinnande som mål (Eriksson, 2015).  

2.5 Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning gällande anhöriga och sjuksköterskors 

upplevelser av vårdmiljön att redovisas.  
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2.5.1 Anhörigas upplevelser av vårdmiljön 

Anhöriga till individer med olika sjukdomstillstånd är ofta tvungna att spendera mycket tid 

på sjukhus i en främmande vårdmiljö. Tidigare forskning belyser vikten av en varm och 

positiv atmosfär där goda relationer mellan anhöriga och sjukvårdspersonal ofta krävs för att 

anhöriga ska känna sig trygga och välkomna. För att uppleva en betydelsefull relation i 

vårdmiljön krävs det att sjukvårdspersonalens bemötande kännetecknas av värme, 

engagemang och respekt samt att de anhöriga blir erkända som en del av teamet. Anhöriga 

upplever att goda relationer med sjukvårdspersonalen kan ha en stor inverkan på förtroendet 

och bekräftelsen. Ögonkontakt och inviter till att delta i konversationer kan bidra till att 

anhöriga upplever trygghet och bekvämlighet. När anhöriga möts av sjukvårdspersonal som 

är ointresserad och otrevliga upplevs relationen ofta negativ vilket kan leda till sorg och ilska 

hos den anhörige (Blom, Gustavsson & Johansson Sundler, 2013; Nygren Zotterman, Skär & 

Söderberg, 2018). En stor yta med mycket utrymme, självförtroende hos sjuksköterskan, 

stöttning till delaktighet i omvårdnaden samt närhet kan bidra till positiva upplevelser hos de 

anhöriga medan en annorlunda atmosfär och kommunikationsproblem kan bidra till 

upplevelser som anses negativa (Imanipour, Kiwakuka, Akhavan Rad, Masaba & Hagos 

Alemayehu, 2019). Anhöriga upplever det ofta behagligt att ha någonstans att vila eller sova i 

rummet. De anser att de kan bli mer avslappnade, glada och bekväma när de vet att det finns 

plats för dem i rummet att övernatta och när atmosfären upplevs som ett hem och inte ett 

sjukhus (Trochelman, Albert, Spence, Murray & Slifcak, 2012). Atmosfären i ett rum skapas 

inte bara av relationer utan också av de interiörer och personer som vistas där. 

Färgsättningen i patientrum och övriga utrymmen anses kunna påverka helhetsintrycket av 

vårdmiljön. Kalla, vita väggar kan väcka känslor av sorg, oro och förvirring, vilket ofta gör det 

svårt att vistas i rummet. Ljud från närliggande patienter och teknisk utrustning beskrivs 

som störande. Däremot bör en viss balans finnas eftersom total tystnad istället kan orsaka 

oro (Hajradinovic, Tishelman, Lindqvist & Goliath, 2018; Olausson, Ekebergh & Lindahl, 

2012). Den tekniska utrustningen beskrivs först som skrämmande men efter att anhöriga 

vant sig vid den och inser dess livsupprätthållande funktion kan rädslan övergå till trygghet 

(Hajradinovic m fl., 2018; Olausson m.fl., 2012). Fönster på avdelningen uppskattas eftersom 

det gör det möjligt att se naturen och livet utanför sjukhuset. Anhöriga menar att utsikten 

bidrar till ögonblick av avbrott och skapar känslor av frihet (Hajradinovic m.fl., 2018; 

Olausson m.fl.,2012; Trochelman m.fl., 2012). En stol att sitta på upplevs kunna ha stor 

betydelse eftersom det bidrar till att anhöriga kan hålla om sina närstående och lättare ha 

ögonkontakt. Känslor av att vara distanserad från sina närstående kan uppkomma när 

sjukvårdspersonalen har glömt att sänka sängen eller lämnat sänggrindarna uppfällda. 

Genom att tillföra små medel som dekoration, i form av personliga fotografier och tavlor med 

naturmotiv kan känslor av hopp, avslappning och välbefinnande uppstå. Ett varmare ljus 

anses kunna göra atmosfären mer hemtrevlig (Olausson m.fl., 2012).  

2.5.2 Sjuksköterskors upplevelser av vårdmiljön 

Sjuksköterskor som vårdar patienter på flerbäddsrum menar att det kan vara närmast 

omöjligt att bevara patienternas integritet. Rummen upplevs av sjuksköterskorna som trånga 

och med begränsad plats för varje patient (Krupic, Sköldenberg, Samuelsson & Eisler, 2018; 
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Persson & Määttä, 2012; Peterson, Wångdahl & Olausson, 2019). Utrymmet mellan sängar, 

teknisk utrustning och andra möbler är oftast inte tillräckligt stort vilket gör det svårt att röra 

sig där. Humöret kan påverkas negativt eftersom irritation och frustration uppstår när 

sjuksköterskorna inte kan nå patienterna på grund av det trånga utrymmet. Den tekniska 

utrustningen beskrivs som hjälpfull men den är även en källa till oljud. Sjuksköterskorna 

menar att ljuden är besvärliga och kan orsaka stress och irritation vilket i slutet av dagen 

hindrar dem från att bedriva god vård. Det är viktigt för sjuksköterskorna att patienterna inte 

känner sig exponerade och uttittade. Sjuksköterskorna anstränger sig därför för att skydda 

patienters integritet genom att exempelvis dra för draperier och stänga dörrar. Det är även 

ett sätt att visa respekt och värna om patienters säkerhet. Sjuksköterskorna menar att 

draperierna inte kan skydda mot ljud och lukter i patientrummet men de kan däremot skapa 

en privat sfär åt patienterna. Enkelrum anses vara mer optimalt för att upprätthålla integritet 

och sekretess. Sjuksköterskorna kan även uppleva ett obehag när patienter har svårt att sova 

på grund av störande ljud från övriga patienter och de inte har möjlighet att erbjuda dem ett 

enkelrum. Sjuksköterskor kan uppleva att atmosfären i rummet skiljer sig åt hos män och 

kvinnor. Kvinnor vill ofta vara mer privata och den positiva atmosfären är inte lika påtaglig 

(Persson m.fl., 2012; Peterson m.fl., 2019). När rummet delas av både män och kvinnor 

menar sjuksköterskor att det är en utmaning att vårda patienterna, speciellt vid de 

omvårdnadsåtgärder som rör den personlig hygienen. Sjuksköterskor kan även uppleva 

svårigheter i ett flerbäddsrum med att införskaffa privat information från patienterna vid 

ankomst samt när de ska delge dem information angående sjukdomstillståndet. Det anses 

ofta problematiskt att diskutera känsliga frågor med patienterna eftersom de andra patienter 

i rummet kan höra. Om patienterna har besök av anhöriga blir det än mer svårt att behålla 

patienternas sekretess. När patienter ställer frågor angående sjukdomstillstånd och diagnos 

kan sjuksköterskor uppleva sig skyldiga att svara trots närvaro av andra patienter, vilket 

upplevs vara mycket svårt. Sjuksköterskor anser även att det är viktigt både för patienter och 

för dem själva att patienternas anhöriga inkluderas i vården. Sjuksköterskorna sätter därför 

fram stolar och försöker göra plats i patientrummet för de anhöriga genom att justera arbetet 

när möjlighet finns (Krupic m.fl., 2018; Peterson m.fl., 2019). Ljuset i patientrummet kan 

vara av stor betydelse eftersom det påverkar sjuksköterskornas förmåga att ge en god vård till 

patienterna. Patientrummet är oftast mörkt på grund av de små fönster som finns där, vilket 

ofta upplevs skapa känslor av fångenskap. Sjuksköterskorna kan bli trötta och nedstämda 

som konsekvens av det bristande ljuset och därmed påverkas vården negativt. När 

patientrummet istället har fönster som släpper in tillräckligt med dagsljus och erbjuder utsikt 

över naturen kan sjuksköterskorna uppleva att de får energi till att anstränga sig ytterligare 

för patienterna. Sjuksköterskorna är ofta övertygade om att dagsljuset, frisk luft och utsikt 

över naturen främjar patienternas återhämtning (Peterson m.fl., 2019). I vårdmiljön 

karaktäriseras en varm och vänskaplig atmosfär av patienternas försök till att hjälpa och 

stötta varandra. Sjuksköterskorna upplever ofta att patienterna har glädje av varandras 

sällskap och att de tar hand om varandra, vilket även kunde ge sjuksköterskorna trygghet. En 

vänskaplig atmosfär karaktäriseras även av att sjuksköterskorna kunde uppleva glädje över 

att umgås med patienterna. Vardagliga samtal upplevs även skapa en vänskaplig atmosfär. 

Ibland upplever sjuksköterskorna sig som inkräktare i patienternas atmosfär (Persson m.fl., 

2012). När patienterna får extra omvårdnad och mår bra upplevs ofta en inre 

tillfredsställelse, när de inte kan ge patienterna den tid de hade velat upplevs däremot ofta en 
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frustration. Relationerna till patienterna och de anhöriga upplevs ge styrka och näring. 

Genom att lära känna patienterna på djupet till följd av att lyssna på patienternas 

livsberättelser kan sjuksköterskans personlighet förändras. Rädsla upplevs kunna ha en 

negativ inverkan på arbetet och orsakar minskad glädje och inre styrka. Ett samarbete som 

innehåller empati och bra kommunikation så att alla förstår varandras meddelanden bidrar 

till att arbetet kan förbättras. När alla delar samma positiva engagemang och värderingar 

samt arbetar mot samma mål, upplevs ofta inre styrka. Det upplevs som stärkande att arbeta 

i en atmosfär där alla vågar uttrycka och diskutera sina känslor. En bra arbetsanda med rum 

för humor, både mellan personal och tillsammans med patienter kan skapa en inre 

tillfredsställelse. En bra atmosfär kan upplevas när alla samtalar om det som gått fel. Positiv 

feedback, bra samarbete och uppskattning bidrar till att sjuksköterskorna upplever sig viktiga 

vilket ofta stärker självförtroendet (Wåhlin, Ek & Idvall, 2010). Sjuksköterskorna värderar ett 

respektfullt förhållningssätt gentemot patienterna men uppger att de inte alltid har förmåga 

att värdera alla patienter jämlikt. Sjuksköterskorna visar ofta mer respekt mot de patienter 

som de tycker är mer värdiga respekten, mot de patienter som anses vara modiga, tålmodiga 

och mot dem som har en fascinerande livshistoria. Patienter som är ohövliga, aggressiva och 

krävande beskrivs ofta som svåra av sjuksköterskorna och respekteras därför inte på samma 

sätt som de andra patienterna (Cluncas, Chapman & Lovell, 2019).  

2.6 Problemformulering 

När patienter vårdas på sjukhus blir vårdmiljön en del av tillvaron. Vårdmiljön kan av 

patienter upplevas som vårdande eller ickevårdande beroende på dess utformning och de 

relationer som finns i vårdmiljön. Redan på 1800-talet kunde vårdmiljöns betydelse för 

patientens återhämtning och tillfrisknande uppmärksammas. Tidigare forskning som 

bedrivits ur ett anhörig- och sjuksköterskeperspektiv visar att vårdmiljön kan generera 

upplevelser av ensamhet, oro och stress. Anhöriga kunde även uppleva vårdmiljön som 

skrämmande, kall och opersonlig. Om patienterna vistas i en vårdmiljö som beskrivs 

framkalla sådana upplevelser kan hälsan hindras istället för främjas. Människans hälsa och 

ohälsa rör sig på flera olika nivåer på samma gång och det är därför möjligt att uppleva hälsa 

och välbefinnande samtidigt som ohälsa finns på en annan nivå. Hälsa och välbefinnande har 

ett samband med människans omgivning samt relationer och det är därför viktigt att skapa 

en vårdmiljö som främjar patienters välbefinnande. Vårdmiljön skapas och utgörs bland 

annat av sjuksköterskan som även ansvar för att utveckla den till att stödja patienters 

integritet, läkeprocesser och individuella resurser. Genom att få en ökad kunskap och 

förståelse gällande patienters upplevelser av vårdmiljön på sjukhus kan sjuksköterskans 

arbete mot en hälsofrämjande vårdmiljö för de unika patienterna förbättras vilket kan leda 

till en bättre hälsa och ett större välbefinnande hos patienterna.  
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av vårdmiljön på sjukhus. 

4 METOD 

I metodavsnittet presenteras urval och datainsamling, genomförande och analys samt etiska 

överväganden. Examensarbetets syfte är att beskriva patienters upplevelser av vårdmiljön på 

sjukhus. När datainsamlingen består av beskrivningar, erfarenheter och upplevelser är det 

lämpligt att använda sig av en kvalitativ metod (Henricson & Billhult, 2017) eftersom 

kvalitativa studier menar frambringa förståelse för individens upplevelser (Friberg, 2017). 

Till examensarbetet valdes därför en analysmetod med kvalitativ design och deskriptiv syntes 

för att beskriva insamlat datamaterial med minimum av omtolkning (Evans, 2002). 

Datamaterial analyseras enligt Evans (2002) i fyra steg: insamling av urval, identifiering av 

nyckelfynd, relatering av teman över studierna samt beskrivning av fenomenen.  

4.1 Urval och datainsamling 

Vårdvetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL plus och PubMed genom 

Mälardalens Högskolebibliotek. En avgränsning av studier gjordes med hjälp av 

inklusionskriterier samt exklusionskriterier relevanta till syftet. Eftersom vetenskapligt 

material konstant revideras (Friberg, 2017) begränsades sökningen till en tidsperiod mellan 

2010–2019 för att förstärka trovärdigheten. Inklusionskriterier för samtliga artiklar var att 

de blivit Peer Reviewed, vilket betyder att de publicerats i vetenskapliga tidskrifter (Friberg, 

2017) samt blivit förhandsgranskade (Henricson, 2017). Databasen PubMed erbjuder inte 

möjligheten att få information om artikeln genomgått Peer Reviewed. De artiklar som 

använts från PubMed har därför kontrollerats mot ULRICHSWEB för att säkerställa att de 

genomgått kvalitetsgranskning. Inklusionskriterierna för artiklarna innefattade även att de 

skulle vara kvalitativa, skrivna på engelska och ha ett patientperspektiv samt ett för 

examensarbetet, relevant innehåll. Artiklar om patienters upplevelser av vårdmiljön inom 

demensboenden, psykiatrin och äldreboenden samt artiklar där patienterna som deltog i 

studien var under 18 år valdes att uteslutas.  

Svensk MeSH (Medical Subject Headings) användes som hjälpmedel för att finna söktermer 

till artikelsökningarna i PubMed samt för att översätta svenska ord till engelska 

vårdvetenskapliga begrepp. I CINAHL plus användes CINAHL Headings för att finna 

söktermer. För att bredda sökningarna tillämpades även boolesk söklogik där operatorn 

“AND” användes för att sammanlänka sökord samt trunkering (*), vilket betyder att 

sökningen genomför träffar på ordets olika böjningsformer i ett dokument (Friberg, 2017). 

Sökord som “Health Facility Environment” [MeSH-term],”patients experience”, “patients 
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experiences”, “inpatient experience”, “hospitalization”, “ward”, “environment”, “Patient 

Attitudes” [CINAHL Headings], “hospital environment” och “healthcare environment” 

användes i olika kombinationer vilket resulterade i 92 träffar i PubMed och 193 träffar i 

CINAHL plus (se bilaga A). I sökningarna efter artiklar lästes alla rubriker på samtliga träffar 

som söksträngen gav upphov till. Indikerade rubriken på att artikeln kunde svara an på 

syftet, lästes abstract för att få ytterligare information vilket resulterade i 27 lästa abstract i 

PubMed varav 3 stycken artiklar valdes ut. I CINAHL plus lästes 36 stycken abstract och 7 

artiklar valdes. Detta resulterade i sammanlagt 10 valda vetenskapliga artiklar (se bilaga A). 

För att avgöra kvalitén på insamlat datamaterial granskades artiklarna enligt Fribergs (2017) 

granskningsfrågor som modifierats (se bilaga B). Modifikationen innebar att frågorna 

reducerats från delvis öppna till endast slutna frågor med “ja” och “nej” som enda 

svarsalternativ. Frågorna i den kritiska granskningen modifierades för att lättare få en snabb 

och tydlig överblick av artiklarnas kvalité. Ett tillhörande poängsystem skapades därefter för 

att förenkla bedömningen. Artiklarna lästes igenom och frågeställningarna besvarades på 

varje artikel med “ja” eller “nej”. Utifrån antalet “ja” och “nej” graderades artiklarna sedan 

med poäng där 1–4 enligt poängsystemet symboliserade låg kvalité, 5 - 7 medel kvalité och 8 

- 9 hög kvalité. Artiklarnas innehåll diskuterades även mot de ursprungliga frågorna för att 

säkerställa att kvalitén var god nog för att använda i examensarbetet. En vetenskaplig artikel 

har ett givet format där bakgrund, syfte/frågeställning/hypotes, material och metod, resultat, 

diskussion och litteraturreferenser ska innefattas (Friberg, 2017). De artiklar som bedömdes 

ha låg kvalité efter kvalitetsgranskningen exkluderades eftersom de saknade stora delar av 

vad som gör en artikel vetenskaplig. Kvalitetsgranskningen resulterade i 10 valda artiklar till 

examensarbetet.  

4.2 Genomförande och analys 

En litteraturstudie kan genomföras med en deskriptiv eller tolkande syntes där båda 

kategorierna innehåller mindre mer specifika ansatser. För arbetet valdes en deskriptiv 

syntes som innebar att analysen syftade till att beskriva insamlat datamaterial med minimum 

av omtolkning. Beskrivningarna av resultatet låg sedan till grund för analysens slutsats 

(Evans, 2002). Analysen genomfördes med ett induktivt förhållningssätt vilket betydde att 

eventuell förförståelse inte skulle användas vid analys av datamaterial (Henricson & Billhult, 

2017). Endast datamaterial som bearbetats och beskrev patienters upplevelser av vårdmiljön 

på sjukhus samlades in för att analyseras i fyra steg enligt Evans (2002). I det första steget av 

analysen bestämdes inklusionskriterierna utifrån studiens syfte för att säkerställa att endast 

artiklar med enhetliga egenskaper inkluderades. Därefter genomfördes sökningar i 

vårdvetenskapliga databaser enligt de bestämda inklusionskriterierna. Sökträffarna lästes 

igenom och de artiklar som ansågs svara på arbetets syfte kvalitetsgranskades därefter. I det 

andra steget lästes de valda artiklarna igenom upprepade gånger för att få en helhetsbild. 

Sammanlagt 203 nyckelfynd identifierades sedan ur de 10 vårdvetenskapliga artiklarna som 

användes till resultatet. Nyckelfynd är meningar eller hela stycken som ger viktig information 

relevant till examensarbetets syfte. Nyckelfynden kodades därefter och samlades i en Excel fil 

för att underlätta analysen samt för att kunna hänvisa från vilka artiklar nyckelfynden kom 
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ifrån. I det tredje steget sorterades och grupperades nyckelfynden efter likheter för att 

identifiera övergripande teman. Studierna jämfördes och diskuterades vilket bidrog till att 

subteman kunde identifieras utifrån de teman som påträffats för att förfina förståelsen av 

fenomenet. I det fjärde och sista steget redovisades de teman som identifierats i text och 

beskrevs utifrån examensarbetets syfte. I tabell 1 redovisas exempel på nyckelfynd samt 

teman och subteman. 

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subtema. 

Nyckelfynd: Tema: Subtema: 

“The patients said that they felt very safe and were 
well taken care of by the nurses in a way that was 
good and kind.” (Andersson, Burman & Skär, 2011, s. 
649) 

 

 

 

En hälsofrämjande 
vårdmiljö 

 

Att vara trygg 

“Having company also implied feelings of safety and 
security.” (Persson & Määttä, 2012, s. 665) 

“The interior design and personal belongings in the 
room can serve as a source of power to endure and to 
struggle during this vulnerable situation and can 
support progresses of recovery, creating vital 
strength.” (Olausson, Lindahl & Ekebergh, 2013, s. 
240) 

 

 

Att finna 
styrka 

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

 

4.3 Etiska överväganden 

Vid utformningen av examensarbetet har ansvar tagits över att etiska överväganden har 

genomförts. Det är viktigt att följa lagar, riktlinjer och konventioner för att undvika att 

människor blir sårade, skadade eller utnyttjade. Oredlighet i forskning innebär bland annat 

att data fabriceras, plagieras eller förfalskas. För att undvika plagiat i arbetet redovisas källor 

genom att det på ett tydligt sätt framgår vart idéer, resultat och ord kommer från. Resultat 

presenteras sanningsenligt och med objektivitet för att utesluta fabrikation och förfalskning 

(Kjellström, 2017). De valda artiklarna för examensarbetet har genomgått en Peer Review 

vilket innebär att artiklarna efter granskning uppfyller vetenskapliga krav och kan sägas 

utgöra kunskap (CODEX, 2018). Det är viktigt att göra rättvisa bedömningar av artiklarna 

som ingår i examensarbetet. Feltolkningar kan uppstå om studenten har begränsade 

kunskaper i engelska och vetenskaplig metod (Kjellström, 2017). Vid översättning av de 

vetenskapliga artiklar som använts till examensarbetet har en kontroll gjorts mot digitala 

översättningsverktyg för att artiklarna ska bedömas korrekt. 
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5 RESULTAT 

I resultatdelen presenteras de teman och subteman som identifierats ur analysen av de 10 

vårdvetenskapliga artiklarna. Två teman identifierades; En hälsofrämjande vårdmiljö och 

En vårdmiljö som skapar hälsohinder. Det första temat inkluderar två subteman: Att vara 

trygg och Att finna styrka. Det andra temat inkluderar tre subteman: Att vara ensam, Att 

vara begränsad och Att få sin integritet hotad. I tabell 2 finns dessa presenterade. 

Tabell 2: Översikt av teman och subteman 

Tema: Subtema: 

En hälsofrämjande vårdmiljö Att vara trygg 

Att finna styrka 

 

En vårdmiljö som skapar hälsohinder Att vara ensam 

Att begränsas 

Att få sin integritet hotad 

5.1 En hälsofrämjande vårdmiljö 

Temat en hälsofrämjande vårdmiljö delades upp i två subteman; Att vara trygg och Att finna 

styrka. Analysen visade att patienterna kunde uppleva vårdmiljön som trygg och stödjande 

för återhämtningen, vilket var upplevelser som kunde främja patienternas hälsa. Vårdmiljön 

upplevdes ofta trygg när sjukvårdspersonal fanns nära och när inredningen i patienternas 

rum var hemliknande. Patienterna kunde även uppleva att vårdmiljön gav inre styrka när den 

influerades av naturen och när möjlighet till avskildhet fanns, vilket bidrog till att patienterna 

kunde fokusera på sig själva.    

5.1.1 Att vara trygg 

Patienterna kunde uppleva att det första intrycket av vårdmiljön var viktigt, likaså att 

försäkra sig om att de var i trygga händer. Sjukhusets atmosfär uppfattades som lugn, vänlig 

och välkomnande vilket ofta förstärkte patienternas upplevelse av trygghet. 

Sjukvårdspersonalen kunde skapa den trygga atmosfären genom sättet att bemöta 

patienterna och bygga relationer. Innan patienterna anlände till sjukhuset hade de ofta 

ångest, vilket vanligtvis ersattes av lugn- och trygghet efter mötet med sjuksköterskan 

(Andersson, Burman & Skär, 2011; Browall, Koinberg, Falk & Wijk, 2013; Forsberg, Lindgren 

& Engström, 2011; Jangland, Teodorsson, Molander & Muntlin Athlin, 2018). För 

patienterna var det ofta viktigt att bli vårdade av samma sjukvårdspersonal eftersom de 
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upplevde en trygghet när de visste att de blev omhändertagna av några som var fullt insatta i 

situationen. De patienter som inte bekymrade sig om att de vårdades av olika menade att det 

var standarden på vården som avgjorde om de kände sig trygga eller inte (Browall m.fl., 2013; 

Forsberg m.fl., 2011; Jangland m.fl., 2018). “Trust means handing over one´s body and being 

confident that somebody will care for it. The feeling that the staff are doing their utmost 

makes the room a safe place to dwell in.” (Olausson, Lindahl & Ekebergh, 2013, s.239). 

Patienterna upplevde ofta att vårdmiljön på sjukhuset var trygg när sjukvårdspersonal fanns 

nära och var lättillgänglig. Tryggheten upplevdes bland annat genom möjligheten att alltid 

kunna kontakta sjukvårdspersonal och att de fick omedelbar hjälp oavsett vilket tid på 

dygnet. Patienterna kunde även uppleva en trygghet när kontroller av hälsotillståndet 

utövades kontinuerligt och när sjukvårdspersonalen tittade till dem. Detta upplevdes som en 

del av en god vårdmiljö. (Andersson m.fl., 2011; Browall m.fl., 2013; Olausson m.fl., 2013; 

Van der Meide, Olthuis & Leget, 2015). Patienterna upplevde ofta att en god relation till 

sjuksköterskan var viktigt för att känna sig trygg under sjukhusvistelsen. När sjuksköterskan 

exempelvis talade om för patienterna vad som skulle hända under sjukhusvistelsen kunde en 

trygghet i relationen skapas (Andersson m.fl., 2011; Forsberg m.fl., 2011; Persson, Anderberg 

& Kristensson Ekwall, 2015). När relationen mellan sjukvårdspersonal och patienter 

präglades av respekt, omtanke och intresse upplevde ofta patienterna att vårdmiljön var 

trygg eftersom de blev sedda och lyssnade på (Browall m.fl., 2013; Jangland m.fl., 2018; Van 

der Meide m.fl., 2015).   

Patienternas trygghet stärktes även av de materiella föremål de hade runt omkring sig. På 

enkelrummet hade de sina personliga tillhörigheter vid sig utan att störa någon annan, vilket 

kunde ge dem en upplevelse av trygghet. Patienterna försåg rummet med exempelvis 

blommor, tidningar och musik till rummet för att återskapa en hemliknande miljö. En radio 

och TV förknippades också med det egna hemmet och vardagliga livet, vilket kunde upplevas 

tryggt och välbefinnande. Patienterna hade möjligheten att stänga dörren på enkelrummet 

och därmed stänga ute alla ljud och andra patienter. Patienterna upplevde då ofta att de hade 

kontroll över det egna utrymmet (Anåker, Von Koch, & Heyligen, 2019; Browall m.fl., 2013; 

Olausson, m.fl., 2013; Persson m.fl., 2015; Persson & Määttä, 2012; Van der Meide m.fl., 

2015). Patienterna uppfattade ljud som en naturlig del av tillvaron vilket tillsammans med 

dämpad belysning kunde upplevas skänka trygghet. Patientrummet upplevdes ofta som en 

plats av tillit och trygghet genom den samverkan de hade med sjukvårdspersonalen 

(Olausson, m.fl., 2013). Även att ha nära anhöriga i rummet kunde bidra till den upplevelsen 

(Forsberg m.fl., 2011). Den tekniska utrustningen i rummet upplevdes ofta skapa trygghet 

eftersom patienterna visste att hälsotillståndet kontrollerades och hjälp fanns nära om det 

behövdes (Andersson m.fl., 2011; Forsberg m.fl., 2011; Olausson, m.fl., 2013; Persson m.fl., 

2015; Van der Meide m.fl., 2015). En rymlig, inbjudande och ren vårdmiljö på sjukhuset 

kunde upplevas av patienterna som trygg eftersom det associerades med en god vård. 

Vårdmiljön ansågs vara ren när patientrummen var ljusa och fräscha samt när det luktade 

gott (Browall m.fl., 2013). Patienterna kunde även uppleva att vårdmiljön på sjukhuset var 

trygg när de delade utrymme med andra patienter. Ett flerbäddsrum innebar att patienterna 

inte var ensamma och hjälplösa om sjukdomstillståndet skulle förvärras, det förekom alltid 

andra patienter som kunde ringa på klockan åt dem om hjälp behövdes. De andra patienterna 

fungerade även ofta som ett stöd åt patienterna (Jangland m.fl., 2018; Persson m.fl., 2012; 
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Søndergård Larsen, Hedegaard Larsen & Birkelund, 2015; Van der Meide m.fl., 2015). 

Designen av de gemensamma utrymmena hade betydelse för patienternas möjlighet att 

interagera med andra patienter. Patienterna upplevde ofta trygghet när de kunde dela 

erfarenheter med andra patienter, vilket var handlingar som stöddes av de stora rymliga 

utrymmena (Browall m.fl., 2013). 

5.1.2 Att finna styrka 

Patienterna kunde uppleva att vårdmiljön på sjukhuset, influerad av naturen kunde skapa 

positiva känslor och tankar som kunde stödja och medverka till en personlig styrka och 

välbefinnande i sjukdomstillståndet. Naturliga element inomhus, fönster med en vy över 

naturen och frisk luft bidrog till att patienterna ofta upplevde goda minnen och distraktion i 

den svåra situationen (Anåker, von Koch, Heylighen & Elf, 2019; Browall, Koinberg, Falk & 

Wijk, 2013; Olausson, Lindahl & Ekebergh, 2013). Utsikten genom fönstret tillät patienterna 

att se naturen och de aktiviteter som utspelade sig utanför, vilket kunde bidra till att 

patienterna blev delaktig i livet utanför sjukhuset och skifta fokus från sjukdomen. Naturen 

kunde generera hopp och tro hos patienterna. På sjukhusets insida återskapades naturen i 

vårdmiljön med hjälp av akvarium och tavlor med naturmotiv på väggarna (Anåker m.fl., 

2019; Olausson m.fl., 2013).  

Enskildhet, i den mening att kunna fokusera på sig själv upplevde ofta patienterna som ett 

stöd i återhämtningsprocessen. Ljud i vårdmiljön kunde vara associerat till förmågan att sova 

och ha en god natts sömn, att kunna kontrollera ljudet var ofta betydande för välbefinnandet. 

En tyst och lugn miljö på natten ansågs därför vara väldigt viktig. När patienterna gavs 

möjligheter till att vila och sova utan att bli störda av rumskamrater sågs rummet ofta som en 

plats att samla kraft och därmed förbättrades återhämtningen. Patienternas medvetenhet 

gällande det fysiska välbefinnandet hade en roll att spela i hur rummet uppfattades (Browall 

m.fl., 2013; Persson, Anderberg & Kristensson Ekwall, 2015; Olausson m.fl., 2013). Lika 

viktigt som det var med tystnad under natten var att naturliga ljud fanns under dagen, 

exempelvis musik och människor som samtalade (Browall m.fl., 2013). Ett flerbäddsrum 

erbjöd istället sällskap av andra patienter och det fanns därmed alltid någon att prata och 

spendera tid med. Patienterna kunde därför uppleva att lidandet lindrades genom att ha 

sällskap när de vårdades i ett flerbäddsrum (Persson & Määttä, 2012). Inredningens design 

och personliga tillhörigheter i rummet fungerade som en källa av styrka som gav kraft till att 

orka kämpa under sårbara situationer och kunde stödja processer av återhämtning genom att 

skapa en avgörande uthållighet (Olausson m.fl., 2013; Persson m.fl., 2015). “Personal 

belongings brought from home, greetings from next of kin but also beautiful objects 

encourage and promote healing and in a way become a lifeline to the world outside.” 

(Olausson m.fl., 2013, s. 240). 

Patienterna kunde uppleva det enskilda rummet som ett utrymme där de hade möjligheterna 

till att vara privata och där en sinnesstämning av välbefinnande uppstod. Ett rum med egna 

saker som exempelvis plantor, TV, radio och dator kunde medverka till en mer hemlik miljö 

vilket ofta bidrog till att patienternas upplevelse av hälsa stärktes (Anåker m.fl., 2019; 

Browall m.fl., 2013; Olausson m.fl., 2013; Persson & Määttä, 2012; Persson m.fl., 2015). 
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Patienternas upplevelse av tiden var också sammanlänkad med välbefinnandet. Att 

exempelvis få bada i lugn och ro kunde väcka känslor av välbefinnande som blev till en 

vändpunkt i situationen. Mat och vätska ansågs ofta bidra till vital styrka och gav energi åt 

kroppen. Tonfallet och beröringen i den vårdande relationen kunde ge patienterna styrkan 

att kämpa (Olausson m.fl., 2013). För patienterna var det viktigt att känna sig väl 

omhändertagna, välkomna samt uppleva att tiden de spenderade på sjukhuset var god och 

välstrukturerad. Detta ansågs viktigt i sjukhusets vårdmiljö. Det ansågs även viktigt att vara 

medveten om sjukdomen, kunna kommunicera med sjukvårdspersonal samt att ha 

möjligheten att påverka vården som gavs. Patienterna kunde uppleva att försöken till att vara 

i god form genom träning, att sova och äta bra lättare höll dem mentalt och fysiskt starka 

(Browall m.fl., 2013). För att förstärka det psykiska välbefinnandet var det ofta även viktigt 

för patienterna att kunna följa världen utanför genom tv och radio (Jangland, Teodorsson, 

Molander & Muntlin Althlin, 2018). 

5.2 En vårdmiljö som skapar hälsohinder 

Temat En vårdmiljö som skapar hälsohinder delades upp i tre subteman; Att vara ensam, 

Att begränsas och Att få sin integritet hotad. Analysen visade att patienterna kunde uppleva 

vårdmiljön som enslig, begränsande och att den hotade integriteten, vilket var upplevelser 

som kunde vara otillfredsställande och skapa ohälsa hos patienterna. Vårdmiljön upplevdes 

exempelvis ofta som enslig när patienterna placerades i ett sparsamt inrett rum utan sällskap 

av andra patienter. Vårdmiljön kunde upplevas vara begränsande när utrymmet var trångt 

och därmed inte tillät patienternas anhöriga att vistas där med dem. När patienterna 

placerades i ett flerbäddsrum upplevde de ofta en hotad integritet i vårdmiljön eftersom de 

andra patienterna alltid kunde se och höra de privata situationerna och konversationerna.  

5.2.1 Att vara ensam 

Patienterna kunde uppleva vårdmiljön på sjukhuset som enslig när de placerades i ett rum 

utan andra patienter. Då större delen av dagen spenderades inne på rummet blev det ofta 

ensamt för patienterna att vara utan sällskap på grund av att det inte fanns någon att prata 

med och för mycket tid till att tänka. Om patientrummet även var sparsamt inrett med 

färglösa väggar och det fanns få saker att titta på, var det svårt att få tiden att gå och rummet 

kunde uppfattas som tomt vilket ofta förstärkte upplevelsen av ensamhet (Anåker, Von Koch, 

Heylighen & Elf, 2019; Persson, Anderberg & Kristensson Ekwall, 2015). Vårdmiljön på 

sjukhuset skiljde sig från det dagliga livet hemma, patienterna som var vana att äta 

tillsammans med andra människor kunde uppleva att det var ensamt att äta själva (Van der 

Meide, Olthuis & Leget, 2015). När patienterna blev stabila i sitt sjukdomstillstånd och inte 

längre behövde övervakning eller behandling på samma vis som tidigare avtog 

sjukvårdspersonalens besök på patientrummet. Patienterna fick vistas ensamma på 

enkelrummet, utan sällskap av sjukvårdspersonalen eller andra patienter, vilket ofta bidrog 

till upplevelser av att ha blivit övergivna. Det dagrum som fanns på avdelningen beskrevs 

som sterilt och tomt, vilket avhöll patienterna från att vistas där. När patienterna tog sig ut 

från det egna rummet kunde därför vårdmiljöns utformning upplevas hindra dem från att 
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socialisera med andra patienter, vilket bidrog till att de ändå ofta upplevde ensamhet (Anåker 

m.fl., 2019; Persson m.fl., 2015). “Together, the lack of interior details and the lack of other 

patients created an empty room where it was difficult to make time go faster.” (Anåker m.fl. 

2019, s.146). 

Sjukvårdspersonalen uppfattades ofta vara stressad och det tog lång tid för dem att hjälpa 

patienterna samt att svara på frågor, vilket kunde bidra till att patienterna själva försökte 

hitta svaret på sina funderingar. Patienterna upplevde ofta att de var övergivna och ensamma 

när de var osäkra på sin hälsa och framtid, då inte sjukvårdspersonalen ägnade dem någon 

uppmärksamhet eller frågade patienterna om hur de mådde. När sjukvårdspersonalen inte 

ansträngde sig för att delge patienterna information angående den planerade vården kunde 

patienterna uppleva att de exkluderades vilket kunde påverka de existentiella tankarna och 

bidra till ensamhet. Vid upprepade tillfällen pratade patienterna istället med sig själva, de 

dividerande och värderade högt sina önskningar (Browall, Koinberg, Falk & Wijk, 2013; 

Jangland, Teodorsson, Molander & Munthlin Athlin, 2018; Van der Meide m.fl., 2015). Trots 

att patienterna konstant var omgivna av sjukvårdspersonal kunde det ändå upplevas som att 

de var ensamma om att hantera sin situation (Jangland m.fl., 2018; Olausson m.fl., 2013; 

Van der Meide m.fl., 2015). När patienterna låg på ett flerbäddsrum och omgavs av både 

sjukvårdspersonal, andra patienter och de andra patienternas anhöriga upplevde de ofta, 

trots den höga aktiviteten, att ingen skulle notera om de blev försämrade i sitt 

sjukdomstillstånd (Forsberg, Lindgren & Engström, 2011).  

5.2.2 Att begränsas 

Patienterna kunde uppleva att störande ljud och aktiviteter i patientrummet påverkade sömn 

och vila. När patienterna var placerade i ett flerbäddsrum upplevde de att de ofta blev störda 

när sjukvårdspersonalen kom in för att utföra olika uppgifter hos de andra patienterna. 

Sjukvårdspersonalen pratade ibland ljudligt i rummet utan att respektera de övriga 

patienternas behov av att vila. När nya patienter anlände under natten, skapades ofta oväsen 

som störde sömnen för de andra patienterna som vistades i rummet. När patienternas 

privatliv distraherades av sjukvårdspersonal, alarmklockor, andra patienter och de andra 

patienternas anhöriga kunde de uppleva att återhämtningen begränsades (Andersson, 

Burman & Skär, 2011; Browall, Koinberg, Falk & Wijk, 2013; Forsberg, Lindgren & Engström, 

2011; Jangland, Teodorsson, Molander & Muntlin Athlin, 2018; Olausson, Lindahl & 

Ekebergh, 2013; Persson & Määttä, 2012). Påtvingade rutiner som exempelvis mat-, sov- och 

besökstider samt att leva på en liten yta tillsammans med okända människor kunde upplevas 

av patienterna som påfrestande och förödmjukande (Browall m.fl., 2013; Persson & Määttä, 

2012). Vårdmiljön upplevdes ofta även som stressande och icke läkande när patienterna fick 

dela utrymme med andra patienter. I ett flerbäddsrum begränsades ofta patienternas 

informationsutbyte med sjukvårdspersonalen. (Jangland m.fl., 2018; Søndergård Larsen, 

Hedegaard Larsen, & Birkelund, 2015). Patienterna kunde uppleva att det fanns flera hinder i 

vårdmiljön som påverkade och begränsade det vardagliga livet under sjukhusvistelsen. 

Patienterna upplevde att vårdmiljöns design ofta gjorde det svårt för dem att vara 

självständiga när exempelvis krokarna i garderoberna och hyllor var placerade för högt upp, 

utom räckhåll för patienterna. Det kunde vara svårt att klara av vardagliga sysslor när 
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patienterna inte nådde krokarna för att hänga upp sin handduk (Andersson m.fl., 2011). 

Patienterna upplevde även att vårdmiljön kunde begränsa möjligheterna att spendera tid 

med sina anhöriga. Det blev ofta svårt för patienterna att ta emot besök eftersom det var brist 

på utrymme. Besöken begränsades ytterligare av öppettiderna på sjukhusets café (Andersson 

m.fl., 2011; Browall m.fl., 2013).  

Det var viktigt för patienterna att kunna interagera med andra patienter och dela 

erfarenheter för att kunna hantera sin rädsla och obekvämhet. Patienterna upplevde dock att 

vårdmiljöns design även hindrade möjligheterna att kunna interagera med andra patienter. 

De gemensamma utrymmen som fanns på sjukhuset var antingen för små eller obefintliga, 

vilket kunde resultera i att patienterna stannade på enkelrummet och missade chansen att 

interagera med andra patienter (Browall m.fl., 2013). Patienterna upplevde ofta att det var 

svårt att få kontakt med sjukvårdspersonal när de vistades i ett enkelrum och upplevde därav 

att oro vilket kunde bidra till att återhämtningen begränsades (Persson, Anderberg & 

Kristensson Ekwall, 2015).  

5.2.3 Att få sin integritet hotad 

Patienterna kunde uppleva att de fick sin integritet hotad när de vårdades i ett flerbäddsrum 

eftersom privata konversationer och intima situationer ofrivilligt delades med de andra 

patienterna. Patienternas privata angelägenheter, som exempelvis sjukdomar och diagnoser 

diskuterades ofta högt av sjukvårdspersonalen under ronden, överlämningen samt under 

omvårdnadsåtgärderna. Detta kunde orsaka oro gällande sekretessen av patienternas privata 

information. Eftersom patienterna oroade sig över att de andra patienterna lyssnade 

diskuterades känsliga frågor motvilligt med sjukvårdspersonalen (Jangland, Teodorsson, 

Molander & Muntlin Athlin, 2018; Søndergård Larsen, Hedegaard Larsen, & Birkelund, 

2015). Utformningen av rummet kunde bidra till att patienterna alltid kunde se varandra 

under dagen vilket orsakade svårigheter för dem att dra sig undan från oönskad 

uppmärksamhet. Patienterna försökte ofta skapa en egen sfär i rummet, där de kunde ta 

skydd och få avskildhet från de övriga patienterna. När utrymmet även var litet och trångt 

kunde patienterna uppleva att möjligheterna till att kunna avskärma sig försämrades 

ytterligare (Olausson, Lindahl & Ekebergh, 2013; Persson & Määttä, 2012; Søndergård 

Larsen m.fl., 2015). “In situations where privacy was desired, the patients signaled a need for 

privacy, for example, in intimate situations when the body was exposed, when having private 

conversations with significant others or when wishing to be left alone.” (Persson & Määttä, 

2012, s. 665). 

Patienterna hyste en stor respekt för de andra patienternas integritet vilket ofta bidrog till att 

de upplevde det obehagligt när de inte kunde frångå att lyssna på de andra patienternas 

privata problem. Strategier som exempelvis att sätta på radion eller låtsas sova kunde 

utformas för att inte behöva delta i de andra patienternas angelägenheter. När privata 

konversationer ägde rum kunde patienterna överväga att lämna rummet för att låta dem tala 

ostört och inte behöva ta del av konversationen (Jangland m.fl., 2018; Olausson m.fl., 2013; 

Persson & Määttä, 2012; Forsberg, Lindgren & Engström, 2011). När patienterna blev 

vårdade i ett flerbäddsrum innebar det även att övriga patienters anhöriga vistades i rummet 
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stundvis, vilket kunde bidra till att patienterna upplevde sig förödmjukade och exponerade av 

vårdmiljön (Forsberg, Lindgren & Engström, 2011). När patienterna upplevde en bristande 

integritet genererat av vårdmiljön påverkades ofta välbefinnandet negativt (Jangland m.fl., 

2018). Vårdavdelningens utformning kunde påverka patienternas möjligheter att finna 

avskildhet även utanför patientrummet. De få utrymmen på avdelningen där patienterna 

kunde uppehålla sig fungerade som väntrum eller mötesplatser för övriga patienter och 

patienternas anhöriga. Den bristande möjligheten till avskildhet på avdelningen relaterat till 

miljöns design kunde orsaka upplevelser av bristande integritet hos patienterna (Søndergård 

Larsen m.fl., 2015).  

6 DISKUSSION 

I diskussionsavsnittet presenteras metoddiskussion, resultatdiskussion och etikdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion 

Examensarbetets syfte var att beskriva patienters upplevelser av vårdmiljön på sjukhus. 

Beroende på vilket syfte en studie har, väljs den metod som anses kunna besvara syftet på 

bästa sätt (Billhult, 2017). När syftet med en studie är att beskriva individers upplevelser och 

erfarenheter av ett fenomen är det lämpligt att använda en kvalitativ metod, vilket därför 

valdes till examensarbetet (Friberg, 2017; Henricsson & Billhult, 2017). En kvantitativ metod 

ansågs inte vara användbar eftersom kvantitativa metoder är lämpligt att använda när syftet 

med studien är att jämföra, kartlägga eller undersöka samband mellan olika saker/variabler 

(Billhult, 2017). Examensarbetet utfördes som en litteraturstudie med en deskriptiv syntes 

eftersom syftet var att beskriva vad som rapporterats i tidigare forskning med minimum av 

omtolkning. Analysen genomfördes med ett induktivt förhållningssätt vilket innebär att 

eventuell förförståelse inte har använts (Henricson & Billhult, 2017). Eftersom 

förkunskaperna gällande fenomenet var begränsade hos författarna ansågs inte analysen ha 

blivit påverkad av eventuell förförståelse.  

Kvalitativa studier föreslås behöva använda termer som trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet som indikatorer för tillförlitlighet och god kvalité. 

Trovärdighet ses som det främsta målet med kvalitativ forskning och refererar till förtroendet 

för att data och dess tolkningar är sanningsenliga. Pålitlighet innebär att ett liknande resultat 

ska kunna urskiljas om en undersökning upprepas med samma eller liknande deltagare samt 

sammanhang. Bekräftelsebarhet refererar till objektivitet och innebär därmed att insamlad 

data representerar information och tolkningar som forskaren tillägnat sig och inte uppfunnit. 

Överförbarhet innebär den potential som resultatet har att kunna överföras eller appliceras 

på andra grupper eller sammanhang (Polit & Beck, 2017).  
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För att svara på examensarbetets syfte söktes vårdvetenskapliga artiklar i databasen 

CINAHL. När sökningarna inte gav upphov till tillräckligt många relevanta artiklar utökades 

sökningarna till att även utföras i databasen Pubmed. Genom att söka artiklar i fler 

vårdvetenskapliga databaser kunde fler artiklar lokaliseras, vilket ökade examensarbetets 

trovärdighet (Henricson, 2017). Vetenskapliga artiklar publiceras vanligtvis på engelska 

eftersom forskaren vill kunna sprida resultatet så långt som möjligt, vilket är orsaken till att 

den största delen av användbara resultat hittades i artiklar skrivna på engelska (Friberg, 

2017). För att översätta svenska ord till engelska vårdvetenskapliga begrepp inför 

sökningarna användes CINAHL Headings och Svensk MeSh. I CINAHL användes 

avgränsningsfunktionen Peer Review för att säkerställa att artiklarna blivit 

förhandsgranskade, vilket ytterligare stärker trovärdigheten eftersom det innebär att 

artiklarna bedömts vara vetenskapliga (Henricson, 2017). Artiklar som lokaliserades i 

Pubmed kontrollerades istället mot ULRICHSWEB eftersom Pubmed inte erbjuder 

information angående huruvida artiklarna genomgått Peer Review eller ej. Inför sökningarna 

applicerades även en avgränsning i tid till 9 år eftersom vetenskapligt material konstant 

revideras och därför är en färskvara (Friberg, 2017). Eftersom eventuell förförståelse inte 

skulle användas i arbetet användes inga specifika sökord i artikelsökningarna, utan endast 

sökord som vara relevanta för syftet. I sökningarna av artiklar från tidigare forskning blev det 

snabbt tydligt att det fanns ett begränsat antal artiklar med patienters upplevelse av 

vårdmiljön som publicerats under de senaste 9 åren. På grund av de få sökträffarna 

genomfördes kontroller av referenslistor i både primär- och sekundärkällor för att lokalisera 

fler artiklar, vilket endast gav artiklar som låg utanför den valda tidsperioden. Kontroller av 

referenslistor visade däremot att om sökningarna hade breddats till att omfatta forskning 

som gjorts de senaste 15 åren hade det förmodligen resulterat i betydlig fler träffar och även 

mer innehållsrika artiklar som kunnat inkluderats och även haft effekt på resultatet. Även 

artiklar skrivna på andra språk hade kunnat påverka detta men valdes att inte tas med på 

grund av bristande språkkunskaper. I flera av de olika kombinationerna av sökord som 

användes har en del artiklar återkommit under sökningarna vilket tyder på en hög sensitivitet 

(Henricson, 2017). Samtliga artiklar som efter sökningarna ansågs svara på examensarbetets 

syfte, har kvalitetsgranskats av båda författarna och därefter jämförts. Detta gjordes eftersom 

det ansågs vara viktigt att säkerställa att artiklarna som skulle inkluderas i resultatet hade en 

hög kvalité eftersom det påverkade examensarbetets trovärdighet (Henricson, 2017). 

Artiklarna som användes i examensarbetet var författade på engelska och översattes till 

svenska för att öka förståelsen av texten inför analysen. För att minimera feltolkningar av 

översättningen har digitala översättningsverktyg delvis använts, exempelvis Google translate. 

Det föreligger dock en risk för viss feltolkning av enstaka ord eller meningar eftersom 

författarna inte kan garantera tillförlitligheten i de digitala översättningsverktygen. När 

osäkerhet uppstod kontrollerades däremot översättningarna mot flera olika digitala verktyg 

för att öka säkerheten. 

Vid kvalitativa studier ska det valda fenomenet relateras till ett visst vårdssammanhang eller 

patientgrupp (Friberg, 2017). Eftersom examensarbetet utfördes på kandidatnivå och riktade 

sig till allmänsjuksköterskor var det önskvärt att välja ett vårdssammanhang där just 

allmänsjuksköterskor arbetade. I sökningen av artiklar användes därför sökord som 

exempelvis “ward” för att hitta artiklar från vårdavdelningar. Det blev dock snabbt tydligt att 
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det fanns ett otillräckligt utbud av artiklar från vårdavdelningar, därför breddades sökningen 

till att även omfatta “hospital”. När “hospital” infogats i sökningarna identifierades istället ett 

stort antal artiklar gjorda på intensivvårdsavdelningar. Den stora spridningen på artiklarnas 

vårdssammanhang kan ses som en svaghet i examensarbetet eftersom vårdmiljöns 

utformning kan skilja sig åt. På en intensivvårdsavdelning domineras vårdmiljön av teknisk 

utrustning, vilket inte är fallet på en ospecificerad vårdavdelning. I examensarbetets resultat 

inkluderades även en artikel från en icke vårdvetenskaplig tidskrift men som har ett 

vårdvetenskapligt innehåll. Artikeln handlade om hur patienter på en strokeavdelning 

upplevde den fysiska miljön och redovisade ett resultat där natur, rummets utformning och 

inredning kunde ge upplevelser av kontroll, ensamhet och välmående hos patienten. 

Eftersom artikeln var vetenskaplig, hade hög kvalité och svarade på examensarbetets syfte 

var den intressant för examensarbetet och det ansågs mer trovärdigt att inkludera artikeln än 

att exkludera den ur analysen.  

Examensarbetets trovärdighet anses ha stärkts genom att det är författat av två studenter 

istället för en. Dataanalysen genomfördes först individuellt och sedan gemensamt av 

författarna vilket bidrog till en kvalitetssäkring (Henricson, 2017). Exempel från 

dataanalysen samt en översikt av identifierade teman och subteman redovisades i två tabeller 

i examensarbetet. Examensarbetets bekräftelsebarhet ökar därmed eftersom läsaren ges 

möjlighet att granska delar av analysen. Ovanför tabellerna placerades en text som beskrev 

innehållet i tabellerna med tydlighet. Det vetenskapliga värdet i examensarbetet ökade 

eftersom tabellerna presenterades enligt allmänt accepterade riktlinjer (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Examensarbetets metod har därmed beskrivits med noggrannhet och även 

illustrerats med exempel i tabeller. Genom att redovisa de steg som genomförts i metoden 

kan resultatet replikeras av andra forskare, vilket innebär att pålitligheten i examensarbetet 

ökar (Polit & Beck, 2017).  

Examensarbetets resultat är baserat på studier gjorda i Sverige (8 st.), Danmark (2 st.) och 

Nederländerna (1 st.). Eftersom majoriteten av studierna är gjorda i Sverige kan 

överförbarheten försämras globalt samtidigt som tillämpbarheten av resultatet ökar i 

Sverige.  

6.2 Resultatdiskussion 

Examensarbetets syfte är att beskriva patienters upplevelser av vårdmiljön på sjukhus, vilket 

anses ha blivit besvarat i resultatdelen. Resultatet visade att patienter inte upplevde 

vårdmiljön på sjukhus likadant och kan därför inte ses som generaliserbart. Upplevelserna 

som identifierades ur tidigare forskning grupperades till två teman; En hälsofrämjande 

vårdmiljö samt En vårdmiljö som skapar hälsohinder. När vårdmiljön upplevdes trygg och 

gav kraft föreföll den hälsofrämjande för patienter. Då vårdmiljön istället upplevdes som 

enslig, begränsande och ett hot mot integriteten kunde patienternas hälsa hindras. Resultatet 

visade att patienters upplevelser av vårdmiljön kunde bidra till subjektiva känslor av 

välbefinnande trots sjukdom, vilket Katie Eriksson (2014) menar är möjligt eftersom hälsa 

och lidande är en dynamisk rörelse på den kroppsliga, själsliga och andliga nivån.  
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Resultatet visade att både relationella och fysiska aspekter i vårdmiljön påverkade 

patienternas upplevelser av trygghet. Vårdmiljön kunde exempelvis upplevas som trygg när 

sjukvårdspersonalen visade intresse för patienterna och när det fanns teknisk utrustning på 

patientrummet. Sjukvårdspersonalens attityd och bemötande hade en central roll för 

upplevelserna av trygghet. När patienterna blev vårdade av samma sjukvårdspersonal som 

även förstod patienternas behov kunde de uppleva trygghet. Även ett positivt bemötande och 

tillgänglig sjukvårdspersonal som bedrev en vård av hög standard kunde bidra till detta. När 

relationerna mellan sjukvårdspersonal och patienter bestod av respekt kunde patienterna 

uppleva att vårdmiljön var trygg eftersom de blev sedda och lyssnade på. Enligt tidigare 

forskning var det även viktigt för de anhöriga att sjukvårdspersonalen kunde bemöta dem 

med respekt, värme och engagemang för att de anhöriga skulle uppleva en betydelsefull 

relation (Blom, Gustavsson & Johansson Sundler, 2013; Nygren Zotterman, Skär & 

Söderberg, 2018).  

Sjuksköterskor upplevde dock ofta svårigheter med att värdera alla patienter som jämlikar. 

Beroende på patienternas attityd kunde sjuksköterskornas förmåga att visa respekt för 

patienterna variera. Patienter som var aggressiva, ohövliga och krävande blev därmed ofta 

inte visade samma respekt som de andra (Cluncas, Chapman & Lovell, 2019). Patienter 

kunde uppleva att vårdmiljön var trygg när det fanns möjlighet och utrymme för patienters 

anhöriga att besöka dem. Tidigare forskning visade att patienternas anhöriga delade liknande 

upplevelser av trygghet när de tilläts att vara nära då de ansåg att de kunde skydda sina 

närståendes behov (Blom m.fl., 2013; Imanipour, Kiwakuka, Akhavan Rad, Masaba & Hagos 

Alemayehu, 2019; Olausson, Ekebergh & Lindahl, 2012) Sjuksköterskorna försökte ofta 

stödja närvaron av patienternas anhöriga genom att göra plats och ställa fram stolar 

(Peterson, Wångdahl & Olausson, 2019). 

I resultatet kunde skillnader i upplevelser påvisas gällande vårdmiljöns design. Ett eget rum 

som var hemliknande kunde patienter uppleva som tryggt och gav välbefinnande samtidigt 

som det kunde skapa upplevelser av ensamhet och ge ohälsa. Ett gemensamt rum kunde 

bidra till att patienterna upplevde sin integritet som hotad samtidigt som de andra 

patienterna kunde medverka till att de upplevde sig trygga och stöttade. Patienter kunde 

uppleva att de blev exponerade för andra patienter i ett flerbäddsrum. Enligt tidigare 

forskning är det viktigt för sjuksköterskorna att patienterna inte känner sig exponerade och 

uttittade. De ansträngde sig av den anledningen för att skydda patienternas integritet. 

Genom att exempelvis dra för draperier och stänga dörrar skapade sjuksköterskorna en 

privat sfär åt patienterna (Persson & Määttä, 2012; Peterson m.fl., 2019). Resultatet visar 

dock att patienternas upplevelser av att få sin integritet hotad även kunde påverkas av flera 

andra aspekter i vårdmiljön. Även om sjuksköterskorna drog för draperier för att avskärma 

patienterna från oönskade blickar kunde de andra patienterna fortfarande höra patienternas 

privata information.  

Resultatet visade att det var betydande för patienternas välbefinnande att kunna kontrollera 

ljudet i vårdmiljön eftersom det kunde vara associerat med förmågan att vila och återhämta 

sig. En tyst och lugn miljö på natten kunde därför anses viktig. Enligt tidigare forskning var 

ofta sjuksköterskor medvetna om patienternas sömnsvårigheter när störande ljud från andra 

patienter i rummet förekom. När sjuksköterskorna inte hade möjlighet att erbjuda 
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patienterna enkelrum för att skydda dem från de störande ljuden kunde de uppleva obehag. 

Den tekniska utrustningen på patientrummet ansågs vara en ofrånkomlig källa till oljud som 

sjuksköterskorna inte kunde skydda patienterna från. Sjuksköterskorna menade att ljuden 

var besvärliga och kunde orsaka stress samt irritation vilket hindrade dem från att bedriva en 

god vård (Persson & Määttä, 2012; Petersson m.fl., 2019). Resultatet visade däremot att 

patienterna kunde uppskatta den tekniska utrustningen på patientrummet eftersom de 

upplevde en trygghet av vetskapen om att det fysiska tillståndet blev övervakat. Tidigare 

forskning visar att anhöriga kunde dela patienternas upplevelser angående huruvida den 

tekniska utrustningen skänkte trygghet. Däremot kunde anhöriga till en början uppleva den 

som skrämmande innan de vande sig (Hajradinovic, Tishelman, Lindqvist & Goliath, 2018; 

Olausson m.fl., 2012). 

Patienterna upplevde att vårdmiljön kunde stötta återhämtningen när den influerades av 

naturen och naturligt ljus. Naturen genererade ofta hopp och personlig styrka hos 

patienterna och det var därför viktigt att det fanns fönster på sjukhuset eller naturliga 

element inomhus. Tidigare forskning visade även att sjuksköterskor kunde uppleva natur och 

dagsljus som energigivande, vilket bidrog till att de fann kraft till att anstränga sig ytterligare 

för patienterna. Patienternas möjlighet att få en god vård levererad av sjuksköterskorna var 

alltså delvis beroende av tillgängligheten till natur och ljus (Peterson m.fl., 2019). 

Sjuksköterskorna upplevde dock ofta att fönstren på patientrummen var små och inte släppte 

in tillräckligt med dagsljus vilket orsakade upplevelser av isolering. Det otillräckliga ljuset 

gjorde sjuksköterskorna kunde bli nedstämda och trötta, vilket uppgavs påverka vården 

negativt. Sjuksköterskorna var övertygade om att dagsljus och utsikt över naturen kunde 

stödja patienternas återhämtning (Peterson m.fl., 2019), vilket överensstämmer med 

examensarbetets resultat. Tidigare forskning visade att utsikten över naturen även var viktig 

för patienternas anhöriga, i den mening att den kunde skänka en stunds avbrott och 

upplevelser av frihet. Anhöriga upplevde ofta att naturen erbjöd distraktion (Hajradinovic 

m.fl., 2018; Olausson m.fl., 2012), vilket var upplevelser som även patienterna delade enligt 

resultatet. 

De skillnader som identifierades i resultatet kan kanske bero på att ett brett 

vårdssammanhang har studerats i examensarbetet. Patienternas upplevelser kommer från 

bland annat vårdavdelningar, intensivvårdsavdelningar och kirurgavdelningar. De fysiska 

aspekterna i vårdmiljön skiljde sig åt mellan avdelningarna då patienterna krävde olika slags 

vård för de olika sjukdomstillstånden. Svårighetsgraden på patienternas sjukdomstillstånd 

kan också ha haft en inverkan på upplevelserna, uppskattningen eller missnöjet med 

vårdmiljön. Eftersom examensarbetets resultat baseras på upplevelser är det dock inte 

förvånande att olikheter identifierades. Alla människor är unika och Katie Eriksson (2014, 

1994) menar att hälsa såväl som lidande är en individuell upplevelse. Resultatet visade att 

patienter upplevde att vårdmiljön hotade integriteten men de upplevde även trygghet när de 

placerades i ett flerbäddsrum. När patienter upplevde att vårdmiljön hotade integriteten 

skapades ett hinder för hälsan eftersom det beskrevs som en negativ upplevelse. När 

patienter upplevde vårdmiljön som trygg främjades hälsan eftersom det var en positiv 

upplevelse som fick dem att må bra. Erikssons teori (2014, 1994) beskriver hälsan och 

lidandets dynamiska rörelse på den kroppsliga, själsliga och andliga nivån och menar att 

välbefinnande kan finnas samtidigt som sjukdom och lidandet kan finnas även fast kroppen 
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är fri från sjukdom. När artiklarna valts till examensarbetet var det redan konstaterat att 

patienterna hade ett kroppsligt sjukdomstillstånd. Enligt Eriksson (2014, 1994) kan 

patienterna alltså utöver den objektiva sjukdomen ha en subjektiv upplevelse av antingen 

välbefinnande eller lidande. Patienter som var placerade i ett flerbäddsrum och upplevde att 

vårdmiljön hotade integriteten, hade en subjektiv upplevelse av ohälsa samtidigt som de var 

kroppsligt sjuka. Patienter som upplevde ett flerbäddsrum som tryggt hade en subjektiv 

upplevelse av välbefinnande även fast kroppen var sjuk. Resultatet tydliggör betydelsen av 

sjuksköterskans arbete med att identifiera de unika patienternas individuella behov och 

önskemål. Eftersom det var möjligt för patienterna att uppleva välbefinnande trots sjukdom 

bör arbetet inriktas på att stödja en vårdmiljö som verkar hälsofrämjande hos patienter. I det 

kliniska omvårdnadsarbetet skulle det kunna innebära, med belägg från examensarbetets 

resultat, att sjuksköterskan är lyhörd och frågar patienter om eventuella önskemål angående 

vårdmiljön. Examensarbetets resultat visade att små medel i vårdmiljön kunde ha en stor 

inverkan på patienters upplevelser av välbefinnande. Patienter upplevde att vårdmiljön var 

trygg och gav styrka när vårdmiljön var hemliknande, vilket skapades med hjälp av 

exempelvis blommor, tidningar och radio. Eftersom det fanns skillnader i upplevelser 

angående rummets utformning vore ett bra alternativ om patienterna själva fick bestämma i 

vilket sorts rum vill placeras i. Tyvärr finns inte alltid den möjligheten men sjuksköterskan 

bör ändå vara lyhörd för patienternas önskemål och om möjligt göra justeringar som passar 

patienterna. Patienters upplevelser av vårdmiljön innefattade även sjuksköterskornas och 

sjukvårdspersonalens bemötande och attityder. Eriksson (2015) menar att relationerna 

mellan människor utgörs av yttre förhållanden som tillsammans med omgivningen har 

inverkan på hälsan. Omgivningen och relationerna benämns som livsrum. Eriksson menar 

att det är i livsrummet som sjukvårdspersonal kan påverka hälsan och välbefinnandet hos 

patienter genom att ansa, leka samt lära. Beroende på hur patienterna blev bemötta kunde 

upplevelserna resultera i att hälsan främjades eller hindrades. Patienter kunde uppleva att 

vårdmiljön var trygg när atmosfären var lugn, vänlig och välkomnande. Det var även viktigt 

att sjuksköterskorna visade respekt och intresse för att patienterna skulle kunna uppleva 

vårdmiljön som trygg. Resultatet visar upplevelser som sjuksköterskor kan begrunda och 

använda i det kliniska arbetet eftersom de själva är en del av vårdmiljön samt även är 

delaktiga i utformandet av den. Det är även sjuksköterskans ansvar enligt lag att stödja 

patienterna genom integritet, delaktighet och självbestämmande (Patientlagen, 2014:821). 

Genom att exempelvis skapa en mer hemlik miljö med enkla medel och bemöta patienter 

med vänlighet och respekt kan sjuksköterskan främja hälsa och välbefinnande hos patienter. 

Eftersom skillnader i upplevelser identifierades kan resultatet inte generaliseras men det 

anses ändå vara viktigt att ha kunskap om att dessa upplevelser kan frambringas av 

vårdmiljön. De olika upplevelserna kan eventuellt öppna upp för en diskussion angående 

vissa valmöjligheter för patienterna gällande om de vill placeras i enkelrum respektive 

flerbäddsrum. 

6.3 Etikdiskussion 

I examensarbetets har regler och riktlinjer för forskning enligt CODEX (2019) efterföljts för 

att inte förvränga forskningsprocessen, vilket bland annat inneburit att använda källor 
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redovisats enligt APA:s (American Psychological Association, 2019) referenshantering. 

Artiklarna kvalitétsgranskades enligt Fribergs (2012) granskningsfrågor som innefattade om 

ett etiskt resonemang bedrivits i forskningen. Detta bekräftades i samtliga 10 artiklar vilket 

stärker den etiska trovärdigheten. Studier gjorda inom psykiatrin, på äldreboende eller på 

patienter med en demensdiagnos samt patienter under 18 år valdes att inte tas med i 

examensarbetet. Enligt Kjellström (2017) är det viktigt att lagar, riktlinjer och konventioner 

följs för att undvika att människor skadas eller utnyttjas eller blir sårade. Ingen etisk ansökan 

utarbetades eftersom examensarbetet frambringats av redan genomförd forskning. 

7 SLUTSATS 

Examensarbetets syfte var att beskriva patienters upplevelser av vårdmiljön på sjukhus. 

Resultatet visade att vårdmiljön kunde upplevas på ett mångtydigt vis och frammana både 

upplevelser av välbefinnande och ohälsa. Patienter kunde uppleva att vårdpersonalens 

vänliga bemötande och patientrummets hemlika inredning skapade upplevelser av trygghet. 

När vårdmiljön influerades av naturen kunde patienter uppleva att de fann styrka. 

Vårdmiljön kunde även upplevas som ett hot mot integriteten när patienterna blev vårdade i 

ett flerbäddsrum och var tvungna att dela utrymmet med främlingar. Examensarbetets 

resultat tyder på att vårdmiljön kan anpassas till att främja patienters upplevelser av 

välbefinnande istället för ohälsa. Trots kroppslig sjukdom kan subjektiva upplevelser av 

välbefinnande existera samtidigt, vilket därför är önskvärda att främja. Genom att 

exempelvis pryda väggarna i patientens rum med naturmotiv eller att som sjuksköterska 

bemöta patienter med vänlighet och respekt kan välbefinnande skapas hos patienterna med 

en mycket låg kostnad för vården. Examensarbetets resultat kan bidra till förståelse och 

kunskap om patienters upplevelser av vårdmiljön på sjukhus vilket sjuksköterskor kan 

använda i utformandet av vårdmiljön till fördel för patienternas välbefinnande. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Examensarbetets resultat anger att enkelrummet kunde bidra till trygghet och välbefinnande 

hos patienter. Patienter kunde ofta vara privata utan att störas av andra patienter. Dock 

upplevde en del patienter att ett enkelrum skapade upplevelser av ensamhet. Sällskap av 

andra kunde distrahera dem från den svåra situationen och fungera som ett stöd. Ytterligare 

forskning med hjälp av intervjustudier angående patienters upplevelser av vårdmiljön, 

utformad av patienterna själva vore intressant. En egen utformad vårdmiljö av varje enskild 

individ skulle kunna bidra till ett större välbefinnande hos patienterna och i så fall användas i 

den kliniska verksamheten. Artiklar från tidigare forskning som berör området upplevs vara 

få. Ett flertal intervjustudier fanns att hitta angående patienternas upplevelser av vårdmiljön 

på palliativa-, onkologiska-, psykiatriska-, akut- eller intensivavdelningar samt 

demensboenden. Förslag på vidare forskning är att utvidga och öka forskningen till att även 
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innefatta patienters upplevelser av vårdmiljön på medicinavdelningar samt vårdcentraler. 

Detta för att förbättra kunskapen om betydelsen av vårdmiljöns utformning för 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal. 
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