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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vårdmiljön har genom tiderna gått från att vara i fokus, till att bli åsidosatt till 

förmån för den medicintekniska utvecklingen och nu på senare år blir den igen allt mer 

uppmärksammad. Problem: Sjuksköterskan har en viktig roll i skapandet av en vårdmiljö 

men hur upplever patienten vårdmiljön? Syfte: Att belysa patientens upplevelser av 

vårdmiljön. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ inriktning med en beskrivande syntes 

som metod. Resultat: Utifrån patientens upplevelser av vårdmiljön identifierades tre teman 

med tillhörande subteman. Den omgivande miljön innefattande välkomnande och trygg samt 

estetikens betydelse. De viktiga relationerna innefattande sjuksköterskors omsorg och 

samspel med andra. Den inre kraften innefattande en holistisk syn samt delaktighet i vården. 

Slutsats: Patienterna upplevde både den yttre och den inre miljön som viktig och de båda 

miljöerna var i ett ständigt utbyte med varandra. Patienterna önskade uppleva en 

välkomnade och trygg omgivning vid ankomst till en vårdmiljö, miljön skulle även vara 

estetiskt tilltalande. Patienterna önskade goda relationer med sjuksköterskorna och samspel 

med de andra patienterna, de ville bli sedda med en holistisk syn samt vara delaktiga i sin 

egen vård. 

Nyckelord: delaktighet, estetik, Evans, upplevelser, vårdmiljö, Watson 

  



ABSTRACT 

Background: The healthcare environment has gone from being in focus, to be disregarded 

in favor of the medical progress and in recent years again becoming more and more attentive. 

Problem: The nurse has an important role in creating a care environment but how does the 

patient experience the care environment? Aim: To elucidate the patient's experience of the 

care environment in hospital settings. Method: A literature review with a qualitative 

approach and a descriptive synthesis as method. Results: Based on the patient's perceptions 

of the care environment three themes with related subthemes were identified. The 

surrounding environment including welcoming and safe as well as the aesthetic importance. 

The important relationships including nursing care and interaction with others. The internal 

power including a holistic approach and involvement in care. Conclusion: Patients 

experienced both the external and internal environment as important, and the two 

environments are intertwined. Patients wanted to experience a welcoming and safe 

surrounding on arrival to a healthcare environment, they also wanted the environment to be 

aesthetically pleasing. Patients wanted good relations with nurses and interaction with the 

other patients, they wanted to be seen with a holistic view and participate in their own care. 

Keywords: aesthetic, Evans, experiences, healthcare environment, participation, Watson 
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1 INLEDNING 

Så länge som jag har arbetat inom sjukvården och i synnerhet nu som sjuksköterskestudent, 

har jag intresserat mig för vårdmiljön och dess betydelse för patienten. Mina upplevelser är 

att en stimulerande och inspirerande miljö påverkar patienten i positiv riktning medan en 

tråkig och nedgången miljö gör patienten likgiltig eller negativ. Vid besök på sjukhus ser 

vårdavdelningar ofta snarlika ut. De upplevs ointressanta, slitna, färglösa och det märks att 

man är på sjukhus. På en vårdavdelning där någon har börjat tänka till kring vårdmiljön 

finns det kanske ett akvarium att beskåda, några tavlor på väggarna och fåtöljer att vila i men 

patientrummen har sällan ägnats större tanke eller kraft. 

Jag tror att en genomtänkt vårdmiljö, som sträcker sig ända in i patientrummen, ger en 

trevligare stämning och omgivning samt att den skänker patienten ett högre välbefinnande. 

Färg och form har i alla tider haft stor inverkan på människan och på hur hon reagerar och 

agerar i olika situationer. Det är vårdpersonalen och i synnerhet sjuksköterskans uppgift att 

skapa en harmonisk och trygg, likväl som en stimulerande och läkande omvårdnadsmiljö. I 

detta examensarbete vill jag undersöka vilken betydelse vårdmiljön har för patientens 

tillfrisknande och välbefinnande. Jag tror att kunskapen om vårdmiljöns eventuella betydelse 

kan hjälpa mig i mitt framtida yrke som sjuksköterska och jag anser att det är en mycket 

viktig aspekt i omvårdnadsarbetet som bör lyftas fram. 

Förslaget till att skriva ett examensarbete om vårdmiljöns betydelse för patientens 

välbefinnande kom från Medicinkliniken i Västerås. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden definieras vanligt förekommande begrepp inom förestående examensarbete, 

den visar en tillbakablick på vårdmiljön, sjuksköterskans del i vårdmiljön tas upp och även 

vårdkultur. För att få en bättre struktur har tidigare forskning blandats in i underrubrikerna. 

Det ges en beskrivning av Watsons vårdvetenskapliga teori med fokus på 

konsensusbegreppet miljö och slutligen problematiseras bakgrunden i en 

problemformulering som utgör grunden för arbetet. 

2.1 Begreppsdefinition 

Miljö förklarar Nationalencyklopedin (2014) som en omgivning och omgivande förhållanden. 

Begreppet används i synnerhet om samspel mellan exempelvis människor och deras 
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omgivning. Svenska akademins ordlista (2011) definierar miljö som ”yttre förhållanden som 

påverkar allt liv” (s. 573). Fridell (1998) anser att miljön innefattas av människorna i 

rummet, hur de talar, handlar och uppträder. Thorne m.fl. (1998) förklarar att flera 

omvårdnadsteoretiker beskriver miljön som en individuell uppfattning och som den närmsta 

omgivningen. 

Vårdmiljö definieras enligt Nationalencyklopedin (2014) som den sociala miljön inom 

sjukvård. Enligt Fridell (1998) hör vårdmiljö samman med omvårdnadsbegreppen trygghet, 

tillgänglighet, kontinuitet och användbarhet. Vårdförbundet (2012) förklarar vårdmiljön som 

allt som påverkar vårdtagaren och vårdaren, allt som händer i vården, både den miljö 

vårdtagaren möter och arbetsmiljön. Vårdmiljön är också där vårdmöten sker och en 

hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. I förestående examensarbete 

avser begreppen miljö och vårdmiljö omgivningen som patienten vistas i vid vård på sjukhus. 

Patient blir vid översättning från latin, pa´tiens - tålig, lidande eller pa´tior - uthärda, lida 

(Nationalencyklopedin, 2014). Begreppet patient definieras enligt Nationalencyklopedin 

(2014) som en person som har kontakt med hälso- och sjukvård med anledning av sjukdom 

eller liknande tillstånd med avsikt att få råd, omvårdnad eller behandling. Svenska 

akademins ordlista (2011) förklarar patient som en ”sjuk person som föremål för vård eller 

behandling” (s. 676). Levin och Normann (2000) anser att en patient är en person som 

kommer i kontakt med sjukvården med anledning av skada eller sjukdom medan Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) anser att begreppet även innefattar 

personer som omfattas av annan hälsovård, förebyggande vård och även social omsorg. 

2.2 En tillbakablick på vårdmiljön 

Sambandet mellan miljö och människa är inget nytt fenomen, redan under antiken (400 f. 

Kr) beskrev filosofen Hippokrates hur sjukdom var en följd av negativa miljömässiga faktorer 

och hur man kunde använda naturen som en läkande kraft för att återfå hälsa och styrka 

(Lonnquist & Weiss, 2011). I en tillbakablick på vårdmiljön uppmärksammas Florence 

Nightingale för hennes betydelsefulla arbete med miljöns påverkan på hälsa och även 

sjukhusens utformning genom tiderna beskrivs. 

2.2.1 Nightingale 

Nightingale (2013) anses vara en av grundarna till det moderna sjuksköterskeyrket och även 

till vårdvetenskapen, hennes arbete med att värna om en hälsosam miljö runt patienten är 

lika viktigt idag som för drygt 150 år sedan. Nightingale (2013) ansåg att när naturen var i 

obalans blev det obalans i kroppen, ohälsa, och om sjuksköterskan återställde balansen i 

naturen återfick också patienten balans i kroppen, hälsa. En god miljö för att förebygga 

ohälsa förespråkades, fokus låg på vårdmiljön även om den inte benämndes så utan snarare 

beskrevs med fem nödvändiga komponenter för hälsa. Frisk luft, rent vatten, effektiv 

städning, renlighet och ljus. När Nightingale (2013) under mitten av 1800-talet vårdade 

soldater kom insikten att soldaterna inte kunde tillfriskna i den smutsiga och ohygieniska 
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sjukhusmiljön, luften runt patienterna borde vara lika frisk som luften utomhus och solljuset 

var nödvändigt för att kunna läka. Renlighet var av stor vikt, patientrummen städades och 

patienterna fick bada regelbundet. Även sjuksköterskor skulle bada varje dag, använda rena 

kläder och tvätta händerna ofta. Nightingale (2013) ansåg det också viktigt att patienterna 

erhöll en näringsrik kosthållning och åt vid regelbundna tider, de behövde ha tyst och lugnt 

omkring sig och sjuksköterskorna skulle skydda patienterna från tråkiga nyheter och besked 

för att inte äventyra deras tillfrisknande.  Arbetet med miljön var ett kall och inte enbart 

sjukhusmiljöer utan även miljön i människans egna hem och framförallt de fattiga 

människornas hem. Mycket tid ägnades åt att hjälpa fattiga till bättre hälsa och högre social 

status genom förbättrande av deras hemmiljöer.  

Nightingale (2013) ansåg att hälsosamma miljöer var nödvändigt för riktig omvårdnad och 

en sjuksköterskas uppgift var att bevara miljön hälsosam för att kunna vårda patienten. 

Omvårdnad var att vara ansvarig för någon annans hälsa och den skulle hjälpa naturen att 

läka patienten. De sjuka skulle vårdas skilda från de friska men fick gärna ha små djur 

närvarande för att skänka dem lugn och trygghet. Omvårdnaden av patienterna var 

betydelsefull, Nightingale (2013) observerade dem nattetid, var närvarande under döendet, 

var med under operation, skrev brev till dem och till anhöriga samt försåg dem med böcker 

att läsa. En viktig föregångare till sjuksköterskors arbete med vårdmiljön och omvårdnad 

idag.   

2.2.2 Sjukhusens utformning 

Utformningen av och sjukhusens arkitektur har genom tiderna speglat samhällets- och i 

synnerhet vårdens utveckling. I slutet av 1800-talet var Tyskland föregångsland inom 

sjukhusbyggnation i Europa och de så kallade paviljongsjukhusen utformades ofta i enlighet 

med Nightingales tankar, byggda i ett plan med tillgång till trädgård för patienterna. Men i 

takt med att befolkningen blev allt större och den medicintekniska utvecklingen gick framåt 

ökade också behovet av större och fler sjukhus. I början av 1900-talet började det således 

byggas på höjden för att minska transportsträckorna och de så kallade blocksjukhusen 

uppfördes (Dilani, 1998). Under mitten av 1900-talet sågs patienten som ett objekt och 

västerländsk sjukhusarkitektur utformades utifrån ett medicintekniskt perspektiv (Fridell, 

1998) där fysiska behov och behandling av det sjuka stod i fokus. I Sverige var planering och 

byggnation av sjukhus som mest intensiv under 1960-70 talet, under industrisamhällets era 

(Dilani, 2001) och svenska sjukhus upplevs idag ofta som tråkiga och nedgångna.  Från och 

med slutet av 1900-talet slutade dock blocksjukhusen byggas eftersom de var svåra att bygga 

om och nu för tiden byggs oftast så kallade kvartersjukhus för flexibilitetens skull (Dilani, 

1998). Men utformningen av sjukhusmiljöer är fortfarande ofta inriktad på traditionella 

arbetssätt och medicintekniska behov. Det talas om patientcentrerad vård men den 

synliggörs inte alltid i planeringen av vårdmiljön (Wijk, 2010). 

Arkitekturen speglar samhället i allmänhet och människor formas i lika stor grad av platser 

och byggnader som av andra människor. Sjukhusarkitektur är inget undantag och det är av 

stor vikt att sjukhusmiljöer utformas på ett genomtänkt sätt (Wikström, 2003). 
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2.3 Sjuksköterskans roll och ansvar 

Sjuksköterskans roll och ansvar synliggör lagar och förordningar gällande sjuksköterskans 

arbete för att främja en god vårdmiljö, sjuksköterskans upplevelser av vårdmiljön tas upp 

samt vårdkultur och dess innebörd förklaras. 

2.3.1 Lagar och förordningar 

Enligt Socialstyrelsen (2005) ingår det i sjuksköterskans arbetsuppgifter att arbeta med och 

för en god samt estetiskt tilltalande vårdmiljö. Sjuksköterskan bör även tillfredsställa 

patientens omvårdnadsbehov utifrån en holistisk människosyn. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) ska god vård bedrivas, vilket bland annat innebär att goda 

relationer mellan patient och sjukvårdspersonal ska främjas, vården ska vara lika för alla och 

bygga på respekt för patientens värdighet och integritet och i största möjliga utsträckning ska 

patienten göras delaktig i sin egen vård. 

2.3.2 Vårdmiljön 

Miljön på vårdavdelningar skapar tillfällen för möten och samspel mellan sjuksköterska och 

patient. Sjuksköterskeexpeditioner bör företrädelsevis vara lokaliserade centralt i vårdmiljön 

och gärna ha glasfönster för att skapa en närmare kontakt (Schweitzer, Gilpin & Frampton, 

2004). Sjuksköterskor som trivs med miljön de arbetar i ger en mer professionell omvårdnad 

och därför är det viktigt att i skapandet av vårdmiljöer även möjliggöra funktionella och 

trivsamma arbetsytor för sjuksköterskorna, eftersom det indirekt påverkar patienternas 

vårdmiljö (Ronsten, 2009). Cleary och Edwards (1999) anser att storleken på 

vårdavdelningarna har betydelse, sjuksköterskor verkar föredra mindre avdelningar där de 

upplever närhet till alla patienter och Fridell (1998) beskriver att miljön som sjuksköterskor 

vårdar i, inte bara ska ge medicintekniska förutsättningar utan att den även bör ge möjlighet 

för omvårdnad och omvårdnadsåtgärder.  

De inställningar sjuksköterskor har kring vårdmiljön och estetikens betydelse avgör också 

hur pass inriktat omvårdnadsarbetet blir mot mer genomtänkta vårdmiljöer. Sjuksköterskan 

bör planera omvårdnadsåtgärder i samråd med patienten och använda patientens önskemål 

och intressen i skapandet av en kreativ och fantasirik vårdmiljö (Wikström 2003). Patientens 

integritet och förmåga till delaktighet i sin egen vård är en mycket viktig aspekt enligt 

Heikkinen, Wickström och Leino-Kilpi (2006). 

2.3.3 Vårdkultur 

Vårdkultur är kulturen som återfinns inom vården, vilken speglas av individerna som vistas 

där och de erfarenheter, vanor, traditioner, värderingar och normer de för med sig (Lindwall 

& von Post, 2008). Vårdkulturen påverkar vården genom att bygga upp värden och 

värderingar (Rytterström, 2011), sjuksköterskans relation med kollegor och patienter är 

avgörande och bör bygga på ömsesidig respekt och ett nära samarbete (Lindwall & von Post, 

2008). Den unika patientens bästa bör alltid sättas i främsta rummet och därför är en god 
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kommunikation viktig. Läggs fokus på patienten blir vårdkulturen formbar och flexibel 

(Kasén, Nordman & Eriksson, 2008). Vårdkulturen kan förändras när nya individer kommer 

in och tar med sig nya synsätt, i möten med andra vårdkulturer samt när invanda mönster 

ifrågasätts (Rytterström, 2011). 

Vårdkulturen samverkar med vårdmiljön och sjuksköterskan bör medvetet forma och 

utveckla den (Kasén m.fl., 2008).  För att detta ska kunna ske behövs insikt om den egna inre 

miljön, en genomskådning av sig själv med öppna sinnen, engagemang och en vilja att 

ständigt förbättra. För att som sjuksköterska kunna vara hel i det man gör, måste man först 

bli hel i det man är (Rytterström, 2011). 

2.4 Watsons vårdvetenskapliga teori 

Watson (2008) är en filosofisk teoretiker med en humanistisk och holistisk människosyn 

samt världsbild vilken bygger på en kombination av vetenskap, konst och filosofi samt 

interpersonella relationer och människans möjligheter till utveckling utifrån sina egna 

förutsättningar och behov. Syftet med teorin är att få en så heltäckande bild som möjligt av 

vad det innebär att vara människa, att vara sjuk, att bli botad och att bli vårdad. 

Watsons vårdvetenskapliga teori valdes till examensarbetet eftersom tyngd läggs på 

konsensusbegreppet miljö och vårdmiljön anses ha stor betydelse för patienten. 

2.4.1 Människa, Hälsa, Vårdande 

Forskare inom vårdvetenskapen har utvecklat begrepp som är viktiga att ha kunskap om, 

konsensusbegreppen människa, miljö, hälsa och vårdande. Begreppet människa innefattar 

alla individer som är delaktiga i vårdandet, miljö avser alla omgivningar där vårdandet sker. 

Hälsa syftar till människans tillstånd och upplevelse av välbefinnande och vårdande är de 

vårdhandlingar som en vårdare gör för en människa (Bergbom, 2012). 

Watson (2008) ser människan som en värdefull individ som ska vårdas, respekteras, förstås, 

skötas om och hjälpas. Människan är mer än summan av sina delar, hon är en enhet av 

kropp, själ och ande – en oskiljbar enhet. En människas tankar är själens fönster och som 

sjuksköterska är det viktigt att vara närvarande i mötet med människan, då skapas kontakten 

med individens subjektiva värld. Kroppen bör inte behandlas som om den vore skild från 

själen eftersom människan inte är ett objekt och inte kan separeras från sig själv, relationen 

till andra, naturen eller universum. Stor vikt läggs vid människans autonomi, patienten har 

själv en aktiv och ansvarsfull roll. Kärnan i relationen mellan sjuksköterska och patient bör 

bygga på värme och empati samt vara av genuint intresse. Kärnan i sjuksköterskans 

kunnande är att intressera sig för patientens värld, att vara sjuksköterska är inte att vara 

skicklig tekniskt utan att se människan som en unik individ och vara lyhörd samt blir 

medveten om människans upplevelser. 

Jesse (2010) förklarar att Watson ser hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom, hälsa är 

något som innefattar hela människan och individen kan själv säga om han har hälsa eller inte 
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likväl som en människa kan uppleva ohälsa utan att det syns på utsidan. För att uppnå hälsa 

behöver människan harmoni mellan kropp, själ, ande och även harmoni mellan sig själv och 

andra samt med naturen. Hälsa hör samman med graden av överensstämmelse mellan det 

uppfattade- och upplevda självet och innebär att finna meningen, att anpassa och 

upprätthålla dagliga funktioner. Omvårdnadens mål och syfte anses vara att främja en hög 

grad av hälsa och inre harmoni. Ökad självinsikt och självförståelse gör individen bättre 

rustad att hantera svåra situationer. Förmågan att hantera sin livssituation ses som 

omvårdnadens mål och som ett kännetecken på hälsa (Jesse, 2010). 

Enligt Jesse (2010) anser Watson att omvårdnad är grundad på universella mänskliga värden 

som godhet, omtanke och kärlek, såväl till sig själv som till andra. Alla åtgärder som riktas 

mot patienten bygger på en människa till människa process och omsorg samt kärlek är de 

mest universella, de mest fantastiska och de mest gåtfulla krafterna. Kärlek och omsorg är 

mänsklighetens hörnstenar. Watson (2008) anser att caring visar sig i det verkliga mötet 

med patienten och caring är kärnan i nursing som finns i alla samhällen. 

2.4.2 Tio processer att arbeta med 

Watson (2008) bygger sin teori på tio faktorer som även är utvecklade i tio caritas processer 

vilka sammanbinder kärlek med omvårdnad och de är tänkta att hjälpa sjuksköterskan i 

hennes arbete med att hjälpa patienten nå eller bibehålla hälsa. 

Den första processen innebär välkomnande av osjälviska värderingar och att arbeta med 

kärleksfull vänlighet, både mot sig själv och mot andra. Den andra handlar om att inge tro 

och hopp samt att ära andra. Den tredje syftar till att skapa känslighet mot sig själv och mot 

andra samt vårda individens egen tro och kunskap. Nummer fyra handlar om skapandet av 

hjälpande och förtroendeingivande relationer. Enligt nummer fem bör positiva och negativa 

känslor förespråkas, accepteras och lyssnas på. Nummer sex innebär användandet av 

kreativa vetenskapliga problemlösande metoder vid beslutsfattande. Nummer sju innefattar 

att se till individuella behov och förförståelse under patientinlärningen. Enligt nummer åtta 

bör en läkande miljö för det fysiska och andliga jaget som ska respektera människovärdet 

skapas. Nummer nio innebär att grundläggande fysiska, känslomässiga och andliga 

mänskliga behov bör tillgodoses. Slutligen handlar nummer tio om att öppna upp för 

mystiken och tillåta mirakel att ske (Watson, 2008). 

2.4.3 Världen/Miljön och den åttonde processen 

Watsons åttonde karitativa faktor ”Attending to a Supportive, Protective, and/or Corrective 

Mental, Physical, Societal, and Spiritual Environment” (Watson, 2008, s. 129) eller den 

åttonde caritas processen ”Creating a Healing Environment at All Levels” (Watson, 2008, s. 

129) innebär att en läkande miljö bör skapas på alla nivåer. Innefattande likväl bekvämlighet, 

lugn och ro, säkerhet, att få vara privat, värdighet samt skönhet och rena estetiska 

omgivningar. Watson (2008) anser att det man känner i sitt hjärtan har stor betydelse för 

vården man ger och som sjuksköterska bör man tänka positiva, kärleksfulla, förlåtande och 



7 

liknande tankar eftersom det då gör att en bättre vård kan utföras och man blir ett med 

miljön man vårdar i. 

Watson (2008) beskriver både den inre och den yttre miljön som viktig för patienten. Med 

den inre miljön menas mentalt och andligt välbefinnande och en sociokulturell tro på 

patienten. Den yttre miljön innefattar komfort och bekvämlighet, att få vara privat, trygghet, 

renlighet och en estetisk omgivning. Värdet av en estetisk miljö som en del av 

omvårdnadsarbetet belyses eftersom en personlig, trivsam och estetisk miljö är mer 

hälsofrämjande än en ren och kal miljö. En av sjuksköterskans uppgifter är att arrangera 

miljön så att den genom färg, form, möbler, konst samt musik blir estetiskt tilltalande. 

Behovet av avskildhet belyses även, patienten måste någon gång under dygnet få vara ostörd 

(Watson, 2008). 

2.5 Problemformulering 

Många patienter vårdas dagligen på sjukhus, vissa stannar bara en kort tid medan andra blir 

kvar betydligt längre. Att bli inlagd på sjukhus är ofta en omtumlande upplevelse och 

individen blir plötsligt en patient i en vårdmiljö. Miljön kan inge en upplevelse av trygghet 

och välbefinnande likväl som den kan ge upphov till oro och ångest. Vårdmiljön innefattar 

både det vi upplever med våra sinnen samt det vi känner i våra hjärtan och har på senare tid 

varit föremål för diskussion i vårdsammanhang, både dess varande och dess icke varande. 

Tidigare forskning visar att utvecklingen av sjukhus och vårdmiljöer har gått från att vara av 

stor betydelse, till att bli mer funktionsduglig och medicintekniskt inriktad, för att nu på 

senare år igen bli allt mer uppmärksammad och förståelsen om dess betydelse för patienten 

mer medveten. Sjuksköterskan har en viktig roll i formandet av vårdmiljön, både som 

skapare av en vårdkultur med gemensamma normer, värderingar och även gentemot 

patienter, sig själv, kollegor i utformandet av en trivsam miljö att vistas i. Långt tillbaka 

uppmärksammades idéer om hur miljön kunde hjälpa patienter att tillfriskna från sjukdom 

och på senare år har ny vikt lagts vid miljöns aspekt för att återställa eller bibehålla 

patienters hälsa. En läkande miljö bör skapas på alla nivåer, både den yttre och den inre 

miljön anses viktig för patienten. I modern tid har det även fastställts att ett av 

sjuksköterskans arbetsområden är att arbeta för en estetiskt tilltalande vårdmiljö. 

Vårdmiljöns betydelse i stort har på senare tid uppmärksammats allt mer av forskare världen 

över men kvalitativa studier på området är fortfarande få. För att som sjuksköterska kunna 

tillgodose patientens rätt till god vård är det av stor vikt att ta fram fakta och kunskap om hur 

vårdmiljön påverkar patientens upplevelser. Hur kan man få till en mer genomtänkt miljö för 

att främja välbefinnande och tillfrisknande? 
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3 SYFTE 

Syftet är att belysa patientens upplevelser av vårdmiljön. 

4 METOD 

Under metod beskrivs val av metod, datainsamling och urval samt genomförande och 

databearbetning. Avsnittet avslutas med etiska överväganden. 

4.1 Val av metod 

Metoden som valdes till detta examensarbete var en systematisk litteraturstudie med 

kvalitativ inriktning. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att med systematiska 

litteraturstudier kan resultat från tidigare utförda vetenskapliga studier sammanställas och 

på så sätt kan ny kunskap inom valt område fås fram. Urvalet av studier är helt avgörande för 

resultatet i den systematiska litteraturstudien och därför behöver urvalet göras noggrant 

genom att söka, kritiskt granska och sammanställa tidigare forskningsresultat. Enligt 

Segesten (2006) syftar kvantitativ forskning till att ta fram konkreta fakta och samband 

mellan olika variabler och på det sättet fastställa om något är bättre än något annat. 

Kvalitativ forskning vill däremot, enligt Friberg (2006), beskriva hur, när, på vilket sätt och 

varför saker sker och den kvalitativa forskningen har som mål att öka förståelsen. Eftersom 

syftet med examensarbetet var att belysa patientens upplevelser av vårdmiljön ansågs det 

lämpligt att välja en kvalitativ inriktning. 

För att på bästa sätt försöka svara på syftet till examensarbetet valdes Evans (2002) 

beskrivande syntes som metod. Syntesen går ut på att systematiskt identifiera och 

sammanfatta befintliga forskningsresultat, vilket betyder att syntesen beskriver något som 

redan finns och risken för omtolkning blir minimal. Syntesen består av fyra steg där det 

första steget innefattar insamling av vetenskapliga studier att bearbeta. Valda studier läses 

flera gånger för att få en förståelse för vad varje studie och framförallt vad resultatet handlar 

om. I steg två identifieras nyckelfynd i varje studies resultat. Nyckelfynden väljs ut utifrån 

hur de svarar på syftet och sammanställs i en lista för att lättare få en överblick. I steg tre 

relateras de olika nyckelfynden till varandra, likheter och skillnader identifieras och förs 

samman i nya övergripande teman. Här skapas även subteman för att bättre förstå beskrivet 

fenomen. Viktigt är att alltid ha syftet framför sig och även att kontrollera egna abstraktioner 

med studiernas texter så att innebörden inte ändras. I det sista steget presenteras teman och 

subteman och det formuleras en beskrivning av de fynd som gjorts genom att återigen 

granska artiklarna, nu med utgångspunkt i de nya formade temana. Syntesen går från helhet 

till delar och samlas slutligen ihop i en ny helhet (Evans, 2002). 
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4.2 Datainsamling och urval 

Sökning efter vårdvetenskapliga studier gjordes i databaserna CINAHL plus och PubMed, via 

Mälardalens högskolebibliotek. Sökorden som initialt användes i båda databaserna var 

environmental milieu and caring, caring architecture, healing in caring environment, 

caring culture and milieu samt caring culture and environment. Ytterligare sökord fick 

sedan läggas till för att generera fler sökträffar. Sökningen begränsades till att studien skulle 

vara publicerad efter år 2005 för att ge så ny information som möjligt men ändå frambringa 

tillräckligt med sökträffar. Ett ytterligare inklusionskriterie var att studien skulle vara peer 

reviewed, vilket enligt Codex (2014) innebär att den är granskad vid flertalet tillfällen. Vidare 

var inklusionskriterierna att studien skulle vara kvalitativ, den skulle vara skriven på 

engelska, abstrakt skulle finnas tillgängligt och studien skulle även finnas att ladda ner i full 

text för att underlätta vidare läsning och bearbetning av studien. De sista 

inklusionskriterierna var att studien skulle utgå från patientens perspektiv och de skulle ge 

ett globalt perspektiv. Exklusionskriteriet var studier som behandlade barn och ungdomar 

eftersom ett vuxet perspektiv önskades. Alla patienter som deltog i studierna var vuxna och 

de flesta var mellan 40-70 år. Patienterna vårdades på sjukhus av olika anledningar, några av 

studierna behandlade strokepatienter, andra patienter med cancer, utmattningssyndrom 

eller kronisk smärta. Studierna behandlade även patienter som genomgått kirurgi eller som 

uppsökt akutsjukvården. Urvalstabell redovisas i Bilaga A. 

4.3 Genomförande och databearbetning 

När sökresultat fanns lästes titlarna och om titeln gav intryck av att kunna svara på syftet 

lästes abstraktet igenom och om även det ansågs relevant sparades studien. Detta första urval 

genererade 23 studier. När studierna sedan lästes igenom valdes 12 stycken bort eftersom de 

inte ansågs användbara för examensarbetets syfte. 11 väl valda studier återstod och de 

bearbetades vidare enligt Evans (2002) beskrivande syntes. Metoden bestod av fyra steg där 

steg ett var insamling av material att bearbeta samt genomläsning av valt material. 

Resterande steg innefattade identifiering av nyckelfynd, jämförelse av teman samt 

beskrivning av fenomen. Artikelmatris redovisas i Bilaga B. 

Efter att utvalda studier lästs igenom upprepade gånger lades fokus på att besvara syftet till 

examensarbetet och identifiering av nyckelfynd. Fynd i studiernas resultat, en mening, del av 

en mening eller ett citat som upplevdes kunna svara på examensarbetets syfte markerades 

med överstrykningspenna. När samtliga studier hade genomgått denna första process lästes 

resultatet igenom ytterligare en gång, vissa nyckelfynd ströks och andra tillkom. 

Nyckelfynden skrevs ned på originalspråket för att inte riskera att förlora innebörden och 

sammanställdes i en lista för bättre överblick. Exempel på nyckelfynd från 

sammanställningen redovisas nedan i tabell 1. 

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd  

Nyckelfynd 
They have consistently kept this idea, everything from the architecture and colors down to the door knocker, everything 
has been done with such care. I think it’s a fantastic environment. 
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Many informants used the term ’home-like’ to express what they desired to feel well while in hospital. 

It has fantastic atmosphere. It’s a little bit like being at home, you feel safe here. 

I wanted colors, missed freshness, something to rest my eyes upon, something that could meet you half-way, do 
something for your state of mind. I missed flowers and greenery´.  

 

När nyckelfynden var identifierade och sammanställda relaterades de till varandra utifrån 

likheter och skillnader. Tydliga mönster uppstod bland nyckelfynden, vilka grupperades och 

fördes samman till tre olika teman. De teman som identifierades var dock övergripande och 

då skapades även två mer ingående subteman under varje tema, för att få en större förståelse 

för fenomenet. När alla nyckelfynd var indelade i teman och subteman omprövades de 

tillbaka mot studierna för att säkerställa att inga egna tolkningar gjorts. 

När teman och subteman skapats gjordes en referering tillbaka till nyckelfynden för att 

kontrollera tillförlitligheten. Resultatet av syntesen sammanfattades, en beskrivning av 

fynden gjordes och ett resultat växte fram. Från att ha gått från helhet till delar skapades en 

ny helhet baserad på fynd ur vårdvetenskapliga studier. Ett nytt fenomen beskrevs. Exempel 

på tema och subtema med referering till föregående nyckelfynd redovisas nedan i tabell 2. 

Tabell 2: Exempel på tema och subtema med referering till föregående nyckelfynd  

Nyckelfynd Subtema Tema 
It has fantastic atmosphere. It’s a little bit like being at 
home, you feel safe here. 

Välkomnande och trygg Den omgivande miljön 

Many informants used the term ’home-like’ to express 
what they desired to feel well while in hospital. 

They have consistently kept this idea, everything from 
the architecture and colors down to the door knocker, 
everything has been done with such care. I think it’s a 
fantastic environment. 

Estetikens betydelse 

I wanted colors, missed freshness, something to rest 
my eyes upon, something that could meet you half-
way, do something for your state of mind. I missed 
flowers and greenery´. 
 

4.4 Etiska överväganden 

Examensarbetet utgjordes av en litteraturstudie vilket betydde att endast redan publicerade 

vårdvetenskapliga studier användes. Ett av inklusionskriterierna för valda studier var att de 

skulle vara peer reviewed, vilket innebar att de redan genomgått en etisk prövning (Codex, 

2014). För att ytterligare säkerställa att forskningsetiska principer följts valdes det att de även 

skulle vara granskade av en etisk kommitté. Valda studier genomgick även en 

kvalitetsgranskning enligt Friberg (2006) och vidare iakttogs det noggrannhet för att inte 

plagiera någon annans text eller arbete och samtliga källor refererades noggrant till enligt 

APA-stilen. Citat översattes inte utan bevarades på originalspråk för att inte ändra 

innebörden. 
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5 RESULTAT 

Resultat redogör resultatet av syntesen med svar på examensarbetets syfte; patientens 

upplevelser av vårdmiljön. Resultatet visade att både den yttre och den inre vårdmiljön hade 

betydelse för patienternas välbefinnande vid vård på sjukhus. Fördelaktigt var om den yttre 

miljön gav en upplevelse av att komma hem samtidigt som den även var estetiskt tilltalande.  

I den inre miljön visade sig betydelsen av goda relationer vara av stort värde. I vårdandet 

önskade patienterna bli sedda med en holistisk syn och det eftersöktes även delaktighet i den 

egna vården. Resultatet delades upp i tre teman med vardera två subteman vilka presenteras 

nedan i tabell 3.  

Tabell 3: Teman och subteman 

Tema Subtema 

Den omgivande miljön Välkomnande och trygg 

Estetikens betydelse 

De viktiga relationerna Sjuksköterskornas omsorg 

Samspel med andra 

Den inre kraften En holistisk syn 

Delaktighet i vården 

 

5.1 Den omgivande miljön 

Temat Den omgivande miljön belyser vikten av såväl en välkomnande och trygg vårdmiljö, 

där patienten känner sig lugn och säker, såväl som estetikens betydelse för vårdmiljön. 

5.1.1 Välkomnande och trygg 

Syntesen visade att patienterna hade en önskan om att mötas av en välkomnande och trygg 

omgivning på sjukhuset, de eftersökte upplevelser av tryggheten som fanns i deras egna hem. 

De önskade att sjukhusmiljön skulle fungerade som en fridfull oas och när patienterna 

upplevde en sådan välkomnande och trygg vårdmiljö fick de upplevelsen av att komma hem. 

”It has fantastic atmosphere. It’s a little bit like being at home, you feel safe there” (Arman, 

Ranheim, Rehnsfeldt & Wode, 2008, s. 361). Syntesen visade hur patienterna önskade en 

hemlik, vänlig vårdmiljö men även hur patienterna upplevde när vårdmiljön dessvärre inte 

levde upp till förväntningarna.  “It’s not homely at all, it seems sad and depressing” (Caspari, 

Eriksson & Nåden, 2011, s. 138). (Albert, Murray, Slifcak, Spence & Trochelman, 2012; 

Arman m.fl., 2008; Caspari m.fl., 2011). 

Patienterna ansåg att den yttre miljön var mycket viktig och de önskade en harmonisk, trevlig 

miljö och de efterlängtade även tid för skratt och skoj ”To be able to joke even in serious 

situations, and that the nurse has the ability to give a smile that can be encouraging” (Caspari 

m.fl, 2011, s. 139). Att handskas med sjukdomen och dess eventuella konsekvenser upplevdes 

extra svårt i en ofamiljär miljö medan en välkomnande och trygg vårdmiljö visade sig kunna 

främja hälsa och välbefinnande, skänka patienten bättre sömn, mindre användning av 
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smärtstillande läkemedel och sömntabletter och dessutom göra sjukhusvistelsen kortare. 

Syntesen visade att patienter som hade växter utplacerade i patientrummen gynnades av 

dessa och det visade sig att intensiteten av smärtan var betydligt lägre för patienter som hade 

växter i sina rum. Patienterna upplevde själva att växterna hjälpte dem att slappna av, 

avlägsnade deras smärta och de hade även mindre ångest och spänningar, mindre trötthet 

och lägre blodtryck. De var mer nöjda med sina rum, sjukhuset i stort och inte minst 

vårdpersonalen än patienter som inte hade några växter utplacerade i patientrummen. 

(Caspari m.fl., 2011; Ebrahimi, Mardomi & Rahimabad, 2013; Mattson & Park, 2009; 

Peoples, Satink & Steultjens, 2011). 

5.1.2 Estetikens betydelse 

Syntesen visade att den estetiska miljön, inkluderat arkitektur, färger, ordning och 

omgivningar, var viktiga aspekter för hur patienterna trivdes i vårdmiljön och det framkom 

att om den yttre miljön var tilltalande blev även den inre miljön harmonisk (Arman, 

Hammarqvist & Kullberg, 2010; Caspari m.fl, 2011). ”They have consistently kept to this idea, 

everything from the architecture and colors down to the door knocker, everything has been 

done with such care. I think it’s a fantastic environment” (Arman m.fl, 2008, s. 361). 

Det framkom att sjukhusmiljön skulle vara ljus, okomplicerad och patienterna föredrog rena, 

klara, vänliga färger i patientrummen. Färger upplevdes som viktigt för välbefinnandet och 

patienterna önskade att väggarna i patientrummen utnyttjades bättre för konstverk eller 

väggmålningar ”There is a lot of art on the walls in the day room and corridors... But in the 

patients´ rooms at the hospital, the walls were bare, empty, and there was nothing to be seen 

on the ceiling” (Caspari m.fl, 2011, s. 138).   Konst verkade både utmanande, avslappnande 

och tilltalande för fantasin och rummen skulle även kunnat smyckas med tyg för att bättre 

stimulera till tillfrisknande och skänka ett välbefinnande. Ljussättningen var en viktig aspekt, 

syntesen visade att patienterna önskade ett klart men inte bländande ljus. Belysningen 

bidrog till att patienterna såg bra men skulle även ge rummet trivsamhet genom ett behagligt 

ljus. Det föredrogs enkelrum framför flerbäddsrum och upplevelsen var också att om 

avdelningen hade mer öppna ytor och var ren och ny ökade välbefinnandet. “The private 

room is a blessing” (Albert m.fl, 2012, s. 6). “This ward has more open space – it’s clean and 

new – it makes you feel better” (Baillie, 2008, s. 31). I små, trånga rum däremot, kunde 

patienterna få upplevelser av att vara instängda i en kista (Albert m.fl, 2012; Baillie, 2008; 

Caspari m.fl, 2011; Ebrahimi m.fl, 2013).   

Växter förbättrade inomhusmiljön på sjukhusen och även om patienterna hade konstgjorda 

växter på rummen ökade deras välbefinnande. Missnöje uttrycktes om det inte fanns några 

blommor eller växter som livade upp vårdmiljön eftersom patienterna önskade en närmare 

kontakt med naturen utanför. “I wanted colors, missed freshness, something to rest my eyes 

upon, something that could meet you half-way, do something for your state of mind. I missed 

flowers and greenery´” (Caspari m.fl, 2011, s. 137). Även att ha en utsikt från sjukhusfönstret 

som vittnade om träd och grönska ledde till kortare sjukhusvistelse, färre negativa 

kommentarer och ett lägre intag av smärtstillande läkemedel. Kombinationen av ljus och 

grönska upplevdes som viktig och patienterna föredrog stora fönster där de kunde beskåda 
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naturen och solen utanför. En attraktiv utsikt med fokus på grönska gav dem lugn i sinnet 

(Albert m.fl, 2012; Caspari m.fl, 2011; Mattson m.fl, 2009).  

Det framkom att placeringen av sjukhusen hade betydelse, önskvärt vore att sjukhus skulle 

placeras nära grönområden och att patienterna hade stora fönster som de kunde se ut 

genom, även från sängen, bra ljussättning och harmoniska proportioner. Sjukhusens 

arkitektur hade betydelse för patienterna och borde utformas från grunden samt tilltala 

många olika patientgrupper.  Det eftersöktes även bättre utrymmen för besökare och en 

utomhusmiljö utanför sjukhuset som tilltalade både patienter och anhöriga (Albert m.fl, 

2012; Caspari m.fl, 2011; Ebrahimi m.fl, 2013). 

5.2 De viktiga relationerna 

Temat De viktiga relationerna belyser både upplevelser- och betydelsen av sjuksköterskors 

omsorg och även behovet av samspel med andra, innefattande både relationer med andra 

patienter och vikten av att låta närstående vara delaktiga i vårdandet. 

5.2.1 Sjuksköterskornas omsorg 

Syntesen visade att sjuksköterskor hade en viktig roll genom att ge patienterna stöd och 

uppmuntran under tillfrisknandet och patienterna önskade uppleva säkerhet i 

sjuksköterskornas händer. Patienterna önskade att sjuksköterskorna skulle ta sig tid, att de 

skulle inge säkerhet, trygghet samt även inge tro och hopp. Det eftersöktes tillräckligt med tid 

till att prata med sjuksköterskorna och att de skulle vara villiga att lyssna på patienterna och 

deras berättelser, även att sjuksköterskorna bekräftade dem och deras behov (Alvenäng, 

Arman, El Madani, Hammarqvist & Ranheim, 2013; Andersson & Hansebo, 2009; Arman 

m.fl, 2010; Baillie, 2008). Det uttrycktes även hur det upplevdes när sjuksköterskorna inte 

lyssnade. ”Everyone is in a hurry and I have no one to talk to” (Alvenäng m.fl, 2013, s. 8).  

Det framkom att patienterna önskade att sjuksköterskorna skulle vara tillgängliga så att de 

kunde få hjälp när de behövde det och det föredrogs en närmare relation till en specifik 

sjuksköterska även om goda relationer till samtliga önskades. Sjuksköterskor skulle vara 

hjälpsamma och värna om patienternas integritet och värdighet. Respektfullt beteende 

önskades och att sjuksköterskorna skulle vara genuint intresserade av patienterna, de 

önskade uppleva sig personligt värderade och behandlade med respekt. Patienterna föredrog 

när vårdteamet var samspelta och arbetade för deras bästa. Sjuksköterskors vård upplevdes 

positiv för välbefinnandet och tillfrisknandet när den var hjälpsam, när sjuksköterskorna 

lyssnade och när de var hänsynsfulla (Alvenäng m.fl, 2013; Andersson m.fl, 2009; Baillie, 

2008; Ebrahimi m.fl, 2013; Peoples m.fl, 2010).   

They took special care with regard to my diet and giving me my medication on time. However, 

they were rarely concerned with my feeling. Actually, the most important thing for a patient is 

words of concern. No matter how hard it is to say such things, at least they should express the 

very basic concern towards me!” (Mok, Yeung & Yuet Wong, 2011, s. 2399). 
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Syntesen visade att när patienterna blev behandlade så som de önskade upplevde de 

sjuksköterskornas kärleksfulla omvårdnad samt skillnaden och lättnaden som upplevdes när 

de pratade med en sjuksköterska som faktiskt såg och accepterade dem som de individer de 

var. Beskrivningar framkom som att den omtänksamma omvårdnaden gynnade patienternas 

välbefinnande och gav dem ljus och hopp och de var känslomässigt rörda, imponerade och 

positiva över den kärleksfulla omvårdnad sjuksköterskor hade visat (Arman m.fl, 2008; 

Peoples m.fl, 2010). 

5.2.2 Samspel med andra 

Syntesen visade att patienterna önskade möta de andra patienterna och de använde ofta 

vårdavdelningar som en traditionell själv-hjälp grupp för att diskutera sjukdomar, hur 

tillfrisknandet gick och de uppmuntrade varandra samt delade varandras problem. 

Relationer med andra patienter gav tillfällen att dela upplevelser om sjukhusvistelsen och 

sjukdomen men också för att delta i det dagliga livet på sjukhuset. Ökat välbefinnande för 

patienterna kom ibland från betryggande samtal med de andra patienterna och gemenskapen 

gav både trygghet och medkänsla. ”Everyone [other patients] seems to root for everyone else” 

(Baillie, 2008, s. 31). Patienterna önskade goda relationer med både sjuksköterskor och 

andra patienter, relationer med familj samt andra patienter upplevdes som lika viktiga som 

goda relationer med sjuksköterskorna (Andersson m.fl, 2009; Arman m.fl, 2008; Peoples 

m.fl, 2011). 

Det framkom även att patienterna önskade vård som överensstämde med deras kulturella 

behov, de ville ges möjlighet att utöva kulturella ritualer och att eventuella kulturella 

värderingar togs i beaktning i vårdandet. Familjen sågs som viktig och familjecentrerad vård 

och familjesupport var något som eftersöktes. Patienterna önskade uppleva social- och 

känslomässig kontakt med sina närstående, familjen ansågs vara en viktig del i vården och 

stöd från familjen hade en del i tillfrisknandet och välbefinnandet (Albert m.fl, 2012; 

Ebrahimi m.fl, 2013; Mok m.fl, 2011; Peoples m.fl, 2011). 

5.3 Den inre kraften 

Temat Den inre kraften belyser vikten av att vårdmiljön främjar en holistisk syn vid 

behandling av patienter och vikten av att göra patienten delaktig i vården genom information 

och en aktiv egen roll. 

5.3.1 En holistisk syn 

I en fridfull omgivning upplevde patienterna att de kunde ta tillvara på sina egna krafter och 

se sina egna förutsättningar, det framkom ur syntesen att en lugn, privat miljö som 

förespråkade säkerhet och trygghet föredrogs. När patienterna upplevde välbefinnande och 

upplevde sig sedda av sjuksköterskorna upplevde de att de kom i kontakt med sina egna inre 

styrkor (Arman m.fl, 2008; Mok m.fl, 2011). ”Feeling sort of generally happy with your 
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surroundings and where you are and who you’re with and not feeling embarrassed by 

whatever” (Baillie, 2008, s. 29). 

Syntesen visade att patienterna önskade känna sig bekväma, avslappnade och värdesatta, de 

efterlängtade upplevelser av säkerhet, glädje samt upplevelser av välbefinnande och kontroll 

över situationen.  De önskade att de blev personligt värderade och behandlade med respekt. 

Det framkom att det var viktigt att sjuksköterskor tillät patienterna att bara vara och gav dem 

utrymme till att vara ifred. Patienterna upplevde lättnad när de kunde visa sina känslor och 

var tillåtna att vara patienter; sjuka, svaga och lidande människor. ”You feel respected for 

who you are in a way. And it’s allowed to be weak and as tired and ill as you are. You don’t 

need to put on a mask” (Arman m.fl, 2008, s. 363). Patienterna önskade uppmärksamhet på 

sina känslomässiga och sociala behov och inte att behandlingen bara fokuserade på fysisk 

vård. De framkom också att patienterna föredrog när sjuksköterskorna inte pressade dem att 

ta för mycket ansvar, de ville inte känna sig tvingade att vara delaktiga i vården utan önskade 

vara delaktiga på sina egna villkor (Arman m.fl, 2008; Arman m.fl, 2010; Baillie, 2008; 

Ebrahimi m.fl, 2013; Peoples m.fl, 2011). 

Syntesen visade att människokroppen upplevdes vara en enhet av den fysiska kroppen och 

själen, ett permanent tillstånd av att vara i världen. Patienterna upplevde sig själva och andra 

som en levd kropp, kroppen som sammanbunden med vem personen var och en odelbar 

enhet. Sjukdom kunde leda till upplevelser av att det holistiska jaget gick sönder och 

patienterna önskade både fysisk, psykisk, social och andlig sjukhusvård. Det uttrycktes en 

tillfredsställelse när de upplevde att de hade blivit sedda och behandlade som en enhet av 

kropp, själ och ande, när de hade erhållit en kombination av traditionella läkemedel, 

kroppsliga terapiformer samt samtal och samspel med sjuksköterskorna. När de hade blivit 

vårdade med en holistisk syn. Det framkom att patienterna trodde på en helhetssyn och de 

önskade en positiv och bekräftande vård för både kropp och själ. ”That they treat the whole 

person – both body and soul”; ”That they treat me with dignity” (Arman m.fl, 2010, s. 4). Det 

ansågs viktigt att sjuksköterskorna förstod att kroppen var ett uttryck för varandet, 

människans värdighet samt att kroppen höll hela individens värld och verklighet (Alvenäng 

m.fl, 2013; Andersson m.fl, 2009; Arman m.fl, 2008; Arman m.fl, 2010; Mok m.fl, 2011).   

5.3.2 Delaktighet i vården 

Syntesen visade att patienterna hade ett stort behov av information. Tillräcklig och 

individuellt anpassad information under tillfrisknandet erfordrades och i synnerhet 

vägledning som berörde hur de själva kunde arbeta för att positivt påverka 

behandlingsresultaten. Undervisning från sjuksköterskor gjorde att patienterna tog en aktiv 

roll i tillfrisknandet men det önskades också att sjuksköterskorna noterade när de inte 

klarade av att ta emot mer information. Det framkom att patienterna behövde kunskap om 

sin sjukdom för att avlägsna upplevelser av maktlöshet och de önskade veta hur de skulle 

göra för att tillfriskna snabbare och om möjligt helt. De ville vara involverade i sin egen vård 

och även vara delaktiga i beslut som fattades angående sin vård och behandling (Arman m.fl, 

2010; Peoples m.fl, 2011). ”Patients explained how information helped them to understand 

rehabilitation goals and to recognize when they were making progress. This provided 
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reassurance that rehabilitation was working” (Peoples m.fl, 2011, s. 168).  När 

sjuksköterskorna däremot inte hade berättat någonting om sjukdomen och återhämtningen 

ledde det till att patienterna bara satt och väntade på att någonting skulle hända (Mok m.fl, 

2011).  “The understanding of the rehabilitation progress was very vague and the informants 

felt they were ‘walking alongside’ the process” (Peoples m.fl, 2011, s. 168). 

Syntesen visade att för att kunna ändra invanda vanor önskade patienterna vara involverade i 

sin egen vård och att sjuksköterskorna tillät patienterna hitta egna svar genom att bara vara 

närvarande och lyssna. Patienterna önskade och fordrade en aktiv egen roll i sin 

återhämtning och tillfrisknande, bland annat genom att sätta personliga mål. Varje tecken på 

återhämtning gav energi. Sjuksköterskor borde respektera och frambringa patientens egen 

möjlighet att påverka sitt liv eftersom endast när en person var fysiskt, beteendemässigt och 

känslomässigt förberedd för interaktion kunde omvårdnadsaktiviteter ske med positiva 

resultat. Det framkom att patienterna önskade kontroll över situationen för att klara av att 

upprätthålla sin mentala stabilitet och när de upplevde att de inte hade fått vara med och 

planera vården visste de heller inte vad det krävdes av dem själva för att tillfriskna 

(Andersson m.fl, 2009; Arman m.fl, 2010; Mok m.fl, 2011; Peoples m.fl, 2011). 

6 DISKUSSION 

I diskussionen diskuteras resultatet, metoden samt etiska aspekter. Resultatdiskussionen 

kopplar samman resultatet med bakgrunden, den visar hur resultatet styrks av tidigare 

forskning samt av teoretiskt perspektiv. Diskussionen avslutas med förslag till hur resultatet 

kan användas i praktiken. I metoddiskussionen diskuteras vald metod med dess styrkor och 

svagheter. Slutligen i etikdiskussionen diskuteras etiska aspekter gällande både 

forskningsetik och etiska aspekter gällande vårdmiljön. 

6.1 Resultatdiskussion 

Ur resultatets första tema, Den omgivande miljön, framkom det att patienterna önskade en 

välkomnande och trygg omgivning, vårdmiljön skulle ge en upplevelse av att komma hem. 

Det önskades nära kontakt med naturen, genom växter i patientrummen och med stora 

fönster som hade en vacker, gärna grönskande utsikt. Att dekorera sjukhusavdelningar och 

patientrum med gröna växter skulle kunna vara ett enkelt och troligtvis kostnadseffektivt sätt 

att skapa en mer trivsam vårdmiljö. Gröna växter ger en mer ombonad och trivsam 

upplevelse och de förbättrar dessutom inomhusluften. I de fall levande växter inte kan 

förekomma visade resultatet att konstgjorda växter gav samma positiva effekt på 

välbefinnandet så även om rumsluften inte förbättras av sådana borde det vara ett bra 

alternativ för att öka patientens välbefinnande. Även färg och konst hade stor betydelse för 

välbefinnandet och i resultatet uttryckte patienterna att om den yttre miljön var tilltalande 
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blev den inre miljön harmonisk. Det överensstämmer med Edvardsson och Wijk (2009) som 

anser att vårdmiljön har stor betydelse för patientens tillfrisknande och är en viktig del i 

omvårdnaden. I likhet med vad som kom fram i resultatet anser de att miljön bör vara 

stimulerande, bland annat färgsättning och ljussättning är viktiga inslag. Alla individer 

påverkas av ljuset och färgerna i omgivningen. Att dagsljus var nödvändigt för hälsa insåg 

redan Nightingale (2013) och färger kan väcka minnen och känslor, färger kan stimulera eller 

lugna. Människans värld är full av färg, färger sätter prägel på miljön och stämningar kan 

skapas med hjälp av färg (Wikström, 2003). Färger påverkar oss olika beroende på vilket 

sammanhang de återfinns i, Ryberg (1991) ansåg att rött verkade energigivande och 

sporrande men signalerade samtidigt varning och fara. Gult stimulerade tankeverksamheten 

och ökade prestationen. Grönt verkade lugnande och ingav trivsel och trygghet. Även blå 

hade en lugnande effekt och upplevdes trovärdig. Ljus och färg är ständigt närvarande och 

tillsammans bidrar de i stor utsträckning till hur patienten upplever vårdmiljön. Syntesen 

visade att patienterna önskade mer konst på väggarna för att smycka vårdmiljön och även 

Baylin och Suter (2007) ansåg att konst i vårdmiljön gav en angenäm, mer upplyftande miljö 

och ökade välbefinnandet hos både patienter och vårdpersonal. Om patienter dessutom gavs 

möjlighet att själva välja konst till sina rum fick rummen en mer personlig prägel, 

patienterna fick möjlighet att drömma sig bort och det skapades en upplevelse av kontroll 

och delaktighet. Enligt Edvardsson och Wijk (2009) stimulerar välkomnande och trevliga 

vårdmiljöer patienten till en ökad intellektuell förmåga, emotionellt välbefinnande, 

funktionalitet, mobilitet och trivsel samt minskad ångest. 

Miljön och omgivningar är ständigt närvarande och kan påverka människan i positiv riktning 

likväl som den kan inge negativa upplevelser (Fridell, 1998). Ett antagande är att när vi går in 

i ett rum eller kommer till en miljö är det det estetiska som först möter oss. Vi får en 

förnimmelse om miljön, omedvetet skapas direkt en upplevelse. Det sägs att vi ser och 

uppfattar från vänster till höger och därför borde det vara av stor betydelse att tänka på hur 

rummet, miljön är utformad. Enligt Socialstyrelsen (2005) bör sjuksköterskan bland annat 

arbeta med samt för en god och en estetiskt tilltalande vårdmiljö och även resultatet visade 

på betydelsen av estetik i vårdmiljön. Människan är i behov av variationer i miljön för att 

fortsätta utvecklas och patienterna i resultatet önskade stimulerande vårdmiljöer, vilket även 

överensstämmer med Nightingales (2013) tankar. Hon ansåg att alla individer var i behov av 

en estetiskt tilltalande omgivning och ansåg att bristen på omväxling och estetik kunde 

inverka ogynnsamt på hälsan och till och med förlänga sjukhusvistelsen. En variationsrik och 

stimulerande miljö däremot, med exempelvis en vacker utsikt från patientrummet, konst på 

väggarna eller en vas med blommor, gjorde patienterna på gott humör och främjade 

tillfrisknandet. Även Watson (2008) kan med fördel kopplas samman med syntesens resultat 

eftersom hon förespråkar att man bör skapa en läkande miljö på alla nivåer, innefattande 

bland annat skönhet och trevliga estetiska omgivningar. I likhet med resultatet om vad 

patienterna upplevde var sjuksköterskans roll, anser Watson att den estetiska vårdmiljön bör 

vara en del av omvårdnadsarbetet eftersom en personlig, trivsam och estetiskt tilltalande 

miljö är hälsofrämjande och att en av sjuksköterskans uppgifter är att arrangera miljön till att 

bli estetiskt tilltalande. Ett antagande är att sjuksköterskan med relativt små medel skulle 

kunna påverka vårdmiljön genom att exempelvis smycka patientrummen med gröna växter 
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eller konst på väggarna. Att uppmuntra patienterna till att låta fotografier eller personliga 

tillhörigheter pryda sängborden kan också antas påverka vårdmiljön i positiv riktning. 

Ur resultatets andra tema, De viktiga relationerna, kom det fram att sjuksköterskor hade en 

viktig roll genom att ge patienterna stöd och uppmuntran, sjuksköterskorna borde värna om 

integriteten och värdigheten, behandla patienterna med respekt. Edvardsson, Sandman och 

Holriz Rasmussen (2005) ansåg att om patienterna tilläts följa sin egen rytm och blev sedda 

av sjuksköterskorna i en stödjande vårdmiljö ingavs upplevelser av lugn och välbefinnande. 

Resultatet visade att patienterna önskade möta en kärleksfull omvårdnad. De önskade även 

goda relationer med de andra patienterna och gärna att familjen skulle involveras i vården. I 

likhet beskrev Edvardsson m.fl (2005) att om patienten fick tillgång till gemenskap med 

andra patienter genom gemensamma vårdutrymmen kunde patienterna finna styrka i 

varandras erfarenheter och samspelet kunde även öka välbefinnandet. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) bör, i likhet med syntesens resultat, goda relationer mellan patient 

och sjukvårdspersonal främjas och vården bör bygga på respekt för patientens värdighet och 

integritet. Schweitzer m.fl. (2004) menade, kopplat till resultatet, att miljön på 

vårdavdelningar bör skapa tillfällen för möten och samspel mellan sjuksköterskor och 

patienter. Slutsatsen som kan dras av det är att vårdmiljön bör tillåta sjuksköterskor att 

interagera med patienter genom att öppna upp för spontana möten, genom att tillåta 

patienter och sjuksköterskor att vara tillsammans utan att kräva medicinska 

omvårdnadsåtgärder. Vårdmiljön bör vara en plats för gemenskap, en plats att mötas på. 

Edvardsson och Wijk (2009) menar att vid inläggning på sjukhus bör miljön matcha 

patientens behov av lugn och ro och möjlighet till avskildhet, likväl som samhörighet och 

social gemenskap. Som sjuksköterska har man ett stort ansvar gentemot patienterna och ett 

antagande är att för att kunna ge bästa möjliga, kärleksfulla omvårdnad bör man skapa vägar 

till självinsikt och lära känna sig själv. Lära sig hur man förhåller sig till olika aspekter samt 

skapa egna verktyg som hjälper till i det egna arbetet.  

I resultatet framkom att vården borde drivas av ett genuint intresse och i likhet med det 

anser Watson (2008) att relationen mellan sjuksköterska och patient bör bygga på värme och 

vara av genuint intresse, sjuksköterskan bör intressera sig för patientens värld och alla 

åtgärder som riktas mot patienten bör bygga på en människa till människa process. 

Resultatet visade att patienterna hade önskningar om goda relationer med sjuksköterskor, 

vilket även Watsons fjärde caritas process tar upp med det vårdande i att skapa hjälpande 

och förtroendeingivande relationer. Wijk (2010) förespråkade en personcentrerad vård och 

ansåg att vårdmiljöer alltid borde utgå från patienten och hur denne bäst kunde finna 

välbefinnande och tillfriskna i miljön. Vårdhandboken (2013) förklarar att personcentrerad- 

eller patientcentrerad vård fokuserar på de resurser varje människa besitter och vad det 

innebär att vara en människa i behov av vård, snarare än att fokusera på sjukdomen 

individen lider av.  Ett antagande är att patienten bör vara delaktig i utformandet av sin egen 

vård och vården bör utgöras av goda relationer mellan patient och vårdare. Om patienten 

placeras i centrum ges större möjlighet till inflytande och patienten kan lättare göra 

eventuella livsstilsförändringar, vilket i sin tur borde leda till minskade kostnader för 

samhället. Wijk (2010) beskrev att personcentrerad vård såg människan som det subjekt hon 

var och kunskap om den andra människans livshistoria var grunden för omvårdnaden. I 
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skapandet av en läkande vårdmiljö bör sjuksköterskan ta hänsyn till patientens önskemål, 

individuella behov och patienten bör vara delaktig i utformningen. 

Ur det tredje och sista temat i resultatet, Den inre kraften, framkom det att patienterna 

önskade en lugn och privat miljö där de upplevde säkerhet och trygghet, de önskade få 

möjlighet att bara vara och att få vara ifred. Behovet av att få vara ifred och tillåtas att bara 

vara kan kopplas till Watson (2008) eftersom hon menar att vårdmiljön innefattar både 

komfort och bekvämlighet, säkerhet, att få vara privat, värdighet, lugn och ro samt trygghet. 

Behovet av avskildhet betonas även, patienten måste någon gång under dygnet få vara 

ostörd. Även Nightingale (2013) förespråkade att patienterna behövde få tid för avskildhet. I 

vårdmiljön behöver patienterna få möjlighet att välja om de vill vara för sig själva eller 

tillsammans med andra och därför kan det tänkas viktigt att kombinera patientrum där 

patienten får lov att vara privat och i fred, tillsammans med allmänna utrymmen där 

patienter kan möta vårdpersonal och anhöriga för det sociala samspelet. För att uppleva 

trygghet i vårdmiljön anser Edvardsson, m.fl (2005) att patienterna behöver förstå vad som 

händer omkring dem, de behöver uppleva säkerhet och sjuksköterskor bör vara ärliga i sin 

kommunikation.  

Resultatet visade att patienterna önskade att de skulle bli sedda med en helhetssyn, en 

holistisk syn och att deras känslomässiga behov uppmärksammades i lika stor utsträckning 

som deras fysiska vårdbehov. I likhet anser Socialstyrelsen (2005) att sjuksköterskan bör 

tillfredsställa patientens omvårdnadsbehov utifrån en holistisk människosyn och Edvardsson 

och Wijk (2009) anser att vårdmiljön bör främja patientens egna helande och läkande krafter 

och bör utgå från ett helhetstänkande där miljön samspelar med den vård och omsorg 

patienten behöver så att vårdmiljön blir en stöttande och trygg miljö. Att människan bör ses 

och vårdas med en holistisk människosyn borde vara självklart, som människa kan det 

tänkas uppenbart att själen inte är skild från kroppen utan att vårt inre jag i allra högsta grad 

är sammanbundet med vårt yttre. Att sjukvården ofta endast fokuserar på den fysiska 

åkomman kan upplevas märkligt när den istället borde bygga på en kombination av 

traditionella läkemedel, olika terapiformer och samtal mellan patient och sjuksköterska. 

Edvardsson och Wijk (2009) menar att kontakten mellan patient och sjuksköterska är 

helande i sig och genom att utgå från patientens behov kan ökad delaktighet ges, säkrare vård 

och bättre vårdkvalitet för patienten. Vårdmiljön har således en central roll inom omvårdnad 

och för patientens tillfrisknande. Idealiskt sätt bör vårdmiljön erbjuda en stödjande och säker 

miljö för att på bästa sätt skänka patienten ett välbefinnande. Resultatet av syntesen visade 

även att patienterna önskade information om sin sjukdom, hur de kunde påverka 

behandlingsresultaten och de önskade vara delaktiga i sin egen vård. I likhet anser hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) att patienten i största möjliga utsträckning bör göras delaktig i sin 

egen vård. Att patienten görs delaktig i vården är en central vårdande aspekt och en 

förutsättning för god, patientcentrerad vård. 

I examensarbetets resultat framkom beskrivningar såsom den inre och den yttre vårdmiljön 

och Watson (2008) beskriver både den inre och den yttre miljön som viktig för patienten. 

Med den inre miljön menas mentalt och andligt välbefinnande och en sociokulturell tro på 

patienten. Den yttre miljön innefattar komfort och bekvämlighet, att få vara privat, trygghet, 

renlighet och en estetisk omgivning. Den inre och yttre vårdmiljön kan antas ha ett ständigt 
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utbyte av varandra, att de är sammanfogade med rörelser emellan. Den yttre vårdmiljön 

innefattas av det vi möter och det vi uppfattar när vi träder in i en miljö och den inre 

vårdmiljön kan tänkas bland annat innefatta hur vi förhåller oss till det omedvetna som vi 

uppfattar ur den yttre vårdmiljön. Genom förbättrande av den yttre vårdmiljön till en mer 

genomtänkt miljö borde vi således kunna förbättra den inre och genom förändringar i hur vi 

exempelvis vårdar patienter, med vilken syn vi ser dem och hur vi låter dem vara delaktiga i 

vården borde vi kunna förbättra den yttre vårdmiljön utan att egentligen utföra stora synliga 

förändringar. Vårdkulturen kan tänkas ha stor betydelse för hur patienter upplever både den 

inre och yttre vårdmiljön. Vårdkulturen innefattar det som finns innanför väggarna på en 

vårdavdelning och påverkar stämningen som finns och kan antas även leda till hur patienter 

upplever den inre vårdmiljön genom hur de blir mottagna och bemötta av sjuksköterskorna. 

Rytterström (2011) ansåg att vårdkulturen påverkade vården genom att bygga upp värden 

och värderingar. Vilka värden och värderingar som byggdes upp borde ha stor betydelse för 

hur sjuksköterskor arbetar inom vården och vilken vård patienterna erhåller. Sjuksköterskan 

bör medvetet forma och utveckla vårdkulturen (Kasén m.fl, 2008) och det kan exempelvis 

göras genom en gemensam värdegrund, med ett aktivt samtal och samspel gällande hur 

arbetslaget tillsammans bör arbeta för en god vårdkultur och vårdmiljö. 

För att som sjuksköterska arbeta med och för en god vårdmiljö kan det tänkas viktigt att föra 

en aktiv dialog kring vårdmiljön. Genomförande av stora synliga förändringar i vårdmiljön 

kräver krafttag högre upp i sjukhusledningar men för att arbeta för en mer hälsofrämjande 

vårdmiljö som skänker högre välbefinnande på den egna arbetsplatsen behövs antagligen 

inte så stora förändringar. För att som sjuksköterska påverka den yttre miljön kan 

exempelvis en dialog om växter i patientrummen föras, konstgjorda eller levande beroende 

på arbetsplatsens policy. Diskussioner kring vårdpersonalens attityder och hur patienterna 

blir bemötta kan förbättra den inre miljön. En aktiv dialog behövs inom arbetslaget för att 

påverka vårdmiljön. Även små förändringar kan antas ge stora resultat. 

Slutligen infriades förväntningarna på examensarbetet och resultatet visade att det fanns 

många aspekter att tillgodose gällande vårdmiljö. Den yttre miljön med tilltalande estetik 

som bör ge upplevelser av att komma hem och den inre miljön som innefattar relationer, 

samspel och delaktighet i vården står i ett ständigt utbyte med varandra och samverkar för 

att få patienten att uppleva välbefinnande i vårdandet. Att dela upp människan i delar är inte 

längre aktuellt, nu bör människan ses som en helhet, med en holistisk syn vilket gör att 

behovet av en god vårdmiljö är mycket viktigt och vårdmiljöns betydelse behöver ges större 

plats i alla vårdsammanhang. Miljön kan antas ha betydelse för alla patientgrupper inom all 

vård och därför kan examensarbetet användas för att uppmärksamma vårdmiljön och hur 

man som sjuksköterska arbetar med samt för en god miljö inom alla vårdsammanhang. Som 

sjuksköterskestudent och blivande sjuksköterska är det av största vikt att ta del av 

vårdmiljöns betydelse och att arbeta efter den för att på bästa sätt, med bästa möjliga vård 

skänka patienterna högre välbefinnande. 
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6.2 Metoddiskussion 

Syftet med examensarbetet var att belysa patientens upplevelser och därför valdes det att 

göra en systematisk litteraturstudie med kvalitativ inriktning och metoden som valdes var 

Evans (2002) beskrivande syntes. Forsberg och Wengström (2013) beskrev att med 

systematiska litteraturstudier kunde man sammanställa resultat från tidigare utförda 

vetenskapliga studier och på så sätt få fram ny kunskap inom valt område. Kvalitativ 

forskning ville enligt Friberg (2006), beskriva hur, när, på vilket sätt och varför saker hände 

och den kvalitativa forskningen hade som mål att öka förståelsen. Evans (2002) syntes gick 

ut på att systematiskt identifiera och sammanfatta befintliga forskningsresultat, vilket 

betydde att syntesen beskrev något som redan fanns och risken för omtolkning blev minimal. 

Valet av metod upplevs vara ett lämpligt val. Det hade varit intressant att göra en empirisk 

studie men med tanke på den begränsade tid som fanns för insamling av data till 

examensarbetet hade det varit en risk att inte tillräckligt med material hade hunnits samlats 

in. Hade examensarbetet antagit en kvantitativ inriktning missas hela syftet med att få 

patienters upplevelser eftersom kvantitet syftar till att ta fram konkreta fakta och fastställa 

om något är bättre än något annat. Den beskrivande syntesen upplevs vara ett lämpligt val 

eftersom den gav minimal risk för omtolkningar under tiden som den nya helheten byggdes 

upp. En strävan efter att hålla bearbetningarna av studierna manifesta hölls examensarbetet 

igenom men det är oundvikligt att tolkningar av nyckelfynden i resultaten ändå kan ha gjorts 

utifrån förförståelse eller egna antaganden. 

Initialt var tanken med examensarbetet att undersöka vilken betydelse vårdmiljön hade för 

strokepatienters tillfrisknande och välbefinnande men under artikelsökningens gång 

upptäcktes det att det inte fanns tillräckligt med material att tillgå inom det området. 

Examensarbetets syfte fick då ändras till att gälla den allmänna patienten. Några av de 

utvalda studierna som hade strokepatienten i fokus behölls dock eftersom de hade intressant 

resultat och det fanns möjlighet att överföra resultatet till den allmänna patienten. Det som 

kunde gjorts bättre gällande datainsamling och urval var att sökningen efter vetenskapliga 

studier hade kunnat vara mer strukturerad och det kunde gjorts fler sekundärsökningar för 

att hitta ytterligare material. Sökningen hade även kunnat utökas till att inkludera studier 

som gjorts tidigare än 2005 för att generera fler sökträffar men då hade den kritiska 

granskningen av studierna behövts vara ännu mer noggrann för att säkerställa aktuellt 

resultat. Eftersom examensarbetet var en litteraturstudie som följde Evans (2002) 

beskrivande syntes upplevs arbetet som pålitligt och trovärdigt och det finns möjlighet att 

överföra resultatet på de flesta vuxna patientgrupper inom sjukvården. 

Att examensarbetet skrevs självständigt av en författare kan vara både en styrka och en 

svaghet. Styrkan ligger i att utformningen av och innehållet i examensarbetet skedde precis 

enligt egna önskemål och inga kompromisser gällande meningsskiljaktigheter har behövt 

göras. Svagheten ligger i att en ytterligare åsikt hade kunnat öka pålitligheten i arbetet med 

syntesen, givit examensarbetet ännu mer substans och genom kontinuerlig reflektion hade 

diskussionerna kunnat bli mer utvecklade. 
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6.3 Etikdiskussion 

I arbetet följdes forskningsetik gällande examensarbeten med litteratur som bas. Det betyder 

att endast redan publicerade vårdvetenskapliga studier, studentlitteratur och andra källor 

som kan betecknas som säkra, användes. De valda vetenskapliga studierna var peer reviewd, 

vilket innebar att de genomgått en etisk prövning (Codex, 2014). Valda studier hade även 

granskats av en etisk kommitté. Gällande allt material som användes i examensarbetet 

iakttogs det noggrannhet för att inte plagiera någon annan text, allt material refererades 

noga. Citat översattes inte utan behölls på originalspråket för att inte riskera att ändra 

innebörden, och de refererades till ordagrant. Det uppkom inte några nya etiska aspekter 

under arbetets gång. 

Inom vården, i en vårdmiljö, har etiken stor betydelse. Sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden är enligt ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor (2007) att främja hälsa, att 

förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. Sveriges riksdag har sedan i 

rangordning fastställt hur prioriteringar bör göras inom vården, i första hand ska 

människovärdet prioriteras, i andra behov och solidaritet och i tredje hand 

kostnadseffektivitet (Socialstyrelsen, 2014). Önskvärt vore om vårdmiljön och dess betydelse 

för patienten föll inom de två översta prioriteringarna, eftersom det har så stor betydelse för 

patientens upplevelse av välbefinnande, men som det ser ut i dagsläget hamnar det ofta som 

lägsta prioritet. För att arbeta som sjuksköterska med etiska aspekter i vården och vårdmiljön 

är det viktigt att utöver de fyra grundläggande ansvarsområdena arbeta fram en gemensam 

värdegrund för arbetsplatsen och man bör regelbundet reflektera över etiska dilemman, 

gärna tillsammans i arbetslaget. Etik är även att använda alla sina sinnen för att se och förstå 

patienten, att skapa förtroenden, att alltid ge bästa möjliga vård utifrån sina egna möjligheter 

och att behandla alla individer lika, med respekt och i enlighet med de mänskliga 

rättigheterna (FN, 1948). 

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att belysa patientens upplevelser av vårdmiljön. Resultatet 

visade att patienterna upplevde både den yttre och den inre miljön som viktig och att de båda 

miljöerna var i ett ständigt utbyte med varandra. Genom resultatet anses syftet till 

examensarbetet vara besvarat och slutsatsen kan bli att patienten upplever vårdmiljön som 

en mycket viktig aspekt av sjukvården. I en genomtänkt och hälsofrämjande vårdmiljö 

tillfrisknar patienten snabbare och upplever ett högre välbefinnande. Som sjuksköterska bör 

man vara medveten om vårdmiljöns betydelse för patienten och inom alla vårdsammanhang 

aktivt arbeta för en genomtänkt och god vårdmiljö. Sjuksköterskan kan med en medvetenhet 

om vårdmiljöns betydelse i större utsträckning ge patienterna en helhetsvård och bättre 

främja tillfrisknande och upplevelser av välbefinnande.  
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7.1 Förslag till vidare forskning 

Forskning gällande vårdmiljöns betydelse har på senare år ökat men det finns fortfarande lite 

material och få kvalitativa studier att ta del av. Förslag på ytterligare forskning blir således att 

utveckla det som har påbörjats i detta examensarbete, kvalitativa studier som mer ingående 

undersöker patienters upplevelser av vårdmiljön och vad de önskar att vårdmiljön ska göra 

för dem för att höja deras välbefinnande och underlätta deras tillfrisknande. Förslagsvis 

empiriska studier i olika vårdmiljöer. Eftersom det initiala syftet med examensarbetet var att 

undersökta vilken betydelse vårdmiljön har för strokepatienters välbefinnande och 

tillfrisknande ses gärna utökad forskning inom det området.  
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BILAGA A, URVALSTABELL 

Sökningar som inte genererade någon träff redovisas inte i urvalstabellen. 

Databas Sökning Avgränsningar Träffar Urval 

PubMed Environmental milieu and 
caring 

Year 2005-2014 
Peer reviewed 
Abstract available 
Full text 

1 0 

CINAHL plus Caring architecture Year 2005-2014 
Peer reviewed 
Abstract available 
Full text 

1 1 

CINAHL plus Healing in caring 
environment 

Year 2005-2014 
Peer reviewed 
Abstract available 
Full text 

4 2 

CINAHL plus Caring culture and 
environment 

Year 2005-2014 
Peer reviewed 
Abstract available 
Full text 

20 2 

PubMed Caring culture and 
environment 

Year 2009-2014 
Peer reviewed 
Abstract available 
Full text 

3 0 

PubMed Caring culture and milieu Year 2005-2014 
Peer reviewed 
Abstract available 
Full text 

3 0 

CINAHL plus Caring culture 
Stroke 

Year 2005-2014 
Peer reviewed 
Abstract available 
Full text 

3 1 

CINAHL plus Patient perspective 
Stroke 
Recovery 

Year 2005-2014 
Peer reviewed 
Abstract available 
Full text 

11 1 

CINAHL plus Health facility  
Environment  
Architecture  

Year 2005-2014 
Peer reviewed 
Abstract available 
Full text 

6 2 

PubMed Health facility environment 
Architecture  
Healthcare 

Year 2005-2014 
Peer reviewed 
Abstract available 
Full text 

14 1 

CINAHL plus Anthroposophic health care Year 2005-2014 
Peer reviewed 
Abstract available 
Full text 

6 1 

  



   

BILAGA B, ARTIKELMATRIS 

Författare, 
Utgivningsår, 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat 

Albert, N., 
Murray, T., 
Slifcak, E., 
Spence, J. & 
Trochelman, K. 
(2012). Critical 
Care Nurse. 

Patients and Their 
Families Weigh in 
on Evidence-
based Hospital 
Design 

Undersöka 
patienter 
upplevelser av 
evidensbaserad 
sjukhusdesign. 

Intervjuer, 
undersökningar 
och insamling 
av data från 
sjukhuset 
granskades och 
sammanställdes
. 

Fem kategorier med fokus på vårdmiljön 
framkom: vikten av integritet, utrymme, 
ljud, ljus, och övergripande omgivningar. 
En studie från USA. 

Andersson, Å. & 
Hansebo, G. 
(2009). Journal of 
Advanced 
Nursing 

Elderly peoples’ 
experience of 
nursing care after 
a stroke: from a 
gender 
perspective 

Ur ett 
genusperspektiv 
undersöka äldre 
människors 
upplevelser av 
omvårdnad efter 
en stroke. 
 

En kvalitativ 
studie baserad 
på intervjuer. 

Huvudtemat som framkom var att 
främja återhämtningen av kroppen och 
dess subteman: kroppslig omvårdnad, 
stöd att återta funktioner, brist på 
delaktighet i vården, stödjande 
relationer samt söka tröst i sorgen. En 
svensk studie. 

Alvenäng, A., 
Arman, M., El 
Madani, N., 
Hammarqvist, A-
S. & Ranheim, A. 
(2013). 
International 
Practice 
Development 
Journal 

Caregiving for 
existential 
wellbeing: 
existential 
literacy. A clinical 
study in an 
anthroposophic 
healthcare 
context 

Att med stöd av 
antroposofin och 
med en vårdande 
vetenskaplig syn 
på människan 
fördjupa 
förståelsen av 
behovet för 
existentiell vård. 

En tolkande 
kvalitativ analys 
baserad på 
fallbeskrivninga
r upplevda av 
teammedlemm
arna. 

För att få en fullständig förståelse för 
omvårdnad är det viktigt att kunna läsa 
en lidande människas språk och tolka 
dess innebörd. Medkänsla och ett 
professionellt omdöme och en autentisk 
och lyssnade attityd, utan egna 
antaganden, ökar möjligheten att 
erbjuda existentiell omvårdnad. En 
svensk studie. 

Arman, M., 
Hammarqvist, A-
S & Kullberg, A. 
(2010). 
Complementary 
Therapies in 
Clinical Practice 

Anthroposophic 
health care in 
Sweden – A 
patient evaluation 

En kartläggning av 
användningen av 
antroposofisk 
medicin för 
patienter.  

Enkätundersökn
ing med öppna 
frågor som 
uppföljning 
efter vistelse på 
en 
antroposofisk 
klinik. 

Jämfört med patienter som vårdats 
konventionellt så var patienterna som 
vårdats vid den antroposofiska kliniken 
betydligt nöjdare med vården, de hade 
fått en positivare attityd och förändrat 
sina levnadsvanor till det bättre. En 
svensk studie. 

Arman, M., 
Ranheim, A., 
Rehnsfeldt, A. & 
Wode, K. (2008). 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Science 

Anthroposophic 
health care – 
different and 
home-like 

Att fördjupa 
förståelsen av vad 
som, ur ett 
patientperspektiv, 
kännetecknar god 
vård med fokus 
på lindrat lidande. 
 

En kvalitativ 
studie baserad 
på intervjuer. 
 

Patienterna upplevde fördelar med att 
vårdas holistiskt i en lugn atmosfär. 
Patienterna kände sig dock ambivalenta 
gentemot skillnaden som finns mellan 
antroposofisk- och konventionell vård. 
En svensk studie. 

Baillie, L. (2008). 
International 
Journal of 
Nursing Studies 

Patient dignity in 
an acute hospital 
setting: A case 
study 

Undersökning av 
patienters 
värdighet, hot 
mot värdigheten 
och hur den kan 
främjas. 
 

En kvalitativ 
triangulär 
studie med 
ostrukturerade 
intervjuer. 

Patienternas värdighet var beroende av 
känslor, vårdmiljön samt 
vårdpersonalens beteende. Deras egna 
attityder och relationen till 
vårdpersonalen spelade också in. En 
studie från Storbritannien. 

Caspari, S., 
Eriksson, K. & 
Nåden, D. (2011). 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Science 

The importance 
of aesthetic 
surrounding: a 
case study 
interviewing 
experts within 
different 
aesthetic fields 

Presentera och 
diskutera 
experters 
utvärdering av 
och önskemål om 
estetik i 
sjukhusmiljöer. 

Kvalitativa 
semistrukturera
de intervjuer. 

Estetik och genomtänkt arkitektur 
saknas på de flesta allmänna sjukhusen 
trots att de estetiska omgivningarna är 
mycket viktiga för patientens hälsa och 
välbefinnande. Patientens bästa borde 
alltid sättas i främsta rummet gällande 
estetiska sjukhusmiljöer. En norsk studie. 



   

Ebrahimi, A., 
Mardomi, K. & 
Rahimabad, K-H. 
(2013).  

Architecture 
Capabilities to 
Improve 
Healthcare 
Environments 

Utvärdering av 
fysiska miljöer på 
sjukhus. 

Beskrivande 
analys av 
frågeformulär 
med både 
graderingsfrågo
r och öppna 
frågor. 

De flesta miljöer behöver förbättras på 
sjukhus och det som man bör fokusera 
på är funktionell effektivitet, nöjda 
patienter och vårdpersonal, miljöfrågor, 
patientsäkerhet samt flexibilitet. En 
studie från Iran. 

Mattson, R. & 
Park, S-H. (2009). 
The Journal of 
Alternative and 
Complementary 
Medicine 

Ornamental 
Indoor Plants in 
Hospital Rooms 
Enhanced Health 
Outcomes of 
Patients 
Recovering from 
Surgery 

Med hjälp av 
medicinska och 
psykologiska 
mätningar 
utvärdera om 
växter på 
patientrum på 
sjukhus har 
terapeutiska 
effekter. 

En försöksgrupp 
och en 
kontrollgrupp 
undersöktes 
och jämfördes. 

Växter hade en positiv inverkan på 
återhämtningen och patienterna som 
hade växter i sina rum hade mer positiva 
resultat, både medicinska och 
psykologiska. De blev även bättre 
omhändertagna av vårdpersonalen. En 
studie från USA. 
 

Ming Yeung, S., 
Kam Yuet Wong, 
F. & Mok, E. 
(2011). Journal of 
Advanced 
Nursing 

Holistic concerns 
of Chinese stroke 
survivors during 
hospitalization 
and in transition 
to home 

En rapport på en 
studie som 
undersökt 
fenomenet oro 
under 
sjukhusvistelsen 
och i övergången 
till hemmet hos 
strokedrabbade. 

Semistrukturera
de intervjuer. 

Patienternas oro kom fram i analysen 
och fyra huvudteman identifierades: 
dynamiskt samspel runt holistiska 
bekymmer, kulturella uttryck, socialt 
stöd samt brister i klinisk behandling. En 
kinesisk studie. 

Peoples, H., 
Satink, T. & 
Steultjens, E. 
(2011). 
Scandinavian 
Journal of 
Occupational 
Therapy 

Stroke survivors’ 
experiences of 
rehabilitation: A 
systematic review 
of qualitative 
studies 

Erhålla den bästa 
kunskapen om 
strokepatienters 
erfarenheter av 
tillfrisknande. 

Systematiska 
litteraturstudier 
av kvalitativa 
studier.  

Ett huvudtema, makt och egenmakt, 
identifierades samt sex subteman: att 
hantera en ny situation, behov av 
information, fysiska och icke fysiska 
behov, att bli personligt värderad och 
behandlad med respekt, samarbete med 
vårdpersonal samt att ta ansvar och få 
kontroll. En dansk studie. 
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