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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vårdmiljön på sjukhus har traditionellt utformats av arkitekter. Fokus på 

patienten har skiftat från subjekt till objekt, för att åter gå mot en syn som subjekt. Intresset 

för utformning av vårdmiljön har de senaste åren ökat. Problem: Patienterna inneliggande 

på sjukhus befinner sig i en utsatt situation. Sjuksköterskor på sjukhus har lite kunskap om 

hur vårdmiljön påverkar patienterna vilket behövs för att kunna arbeta efter ett 

personcentrerat perspektiv. Syfte: Att beskriva vårdmiljön på sjukhus så som den upplevs av 

patienter som vårdats inneliggande. Metod: En litteraturstudie med sammanställning av 

kvalitativa studier. Resultat: I resultatet framkom två teman och fem subteman. Första 

temat upplevelse av vårdmiljöns betydelse för integritet och värdighet, med subtema en miljö 

som delas med andra och att vara i en miljö som gör patienten utsatt och i beroende till 

vårdpersonal. Andra temat upplevelser av vårdmiljöns betydelse för trygghet och gemenskap 

med subtema att kunna dela erfarenheter med andra, fysiska aspekter som kan skapa en lugn 

och trygg atmosfär och att vara i trygga händer. Slutsats: Både den fysiska och psykosociala 

vårdmiljön har betydelse för patienternas upplevelse. För att uppnå en optimal vårdmiljö och 

en personcentrerad omvårdnad är det viktigt att se till patienternas individuella behov. 

Nyckelord: Patient, personcentrad omvårdnad, upplevelser, vårdmiljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: The health facility environment has traditionally been design by architects. 

The approach to the patient has switched from a subject to an object, to once again look upon 

the patient as a subject. Designing and creating new types of health facility environments is 

an interest that has increased. Problem: Understanding how patients are effected by the 

health facility environment is necessary for nurses to be able to care for patients in a person-

centered way and create conditions for a good health facility environment. Aim: To describe 

the health facility environment as it is experienced by patients admitted to a hospital ward. 

Method: A literature review with a compilation of qualitative studies. Results: Findings 

where categorized in two themes and five subthemes.  The first theme “Experiences of health 

facility environment and its importance for integrity and dignity”, describes sharing the 

environment with others and how the environment affect the patient to feeling exposed and 

addicted to the nursing staff.  The second theme “Experiences of health facility environment 

and its importance for security and fellowship”, describes how the patient is able to share 

experiences with others, physical aspects which can create calm and safe atmosphere and to 

feel safe in the hands of other people. Conclusion: Both the physical and psychosocial 

health facility environment has importance for the experiences of the patients. Respecting the 

patients individual needs were important to achieve person- centered nursing care and an 

optimal health facility environment. 

Keywords: Experiences, health facility environment, patient, person-centered nursing care.
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1 INLEDNING 

Vårdmiljön kan ha betydelse för hur vårdandet utformas. Miljöns utformning kan också 

påverka patienter och olika miljöer frambringar olika känslor. Hur omgivningen tolkas beror 

på hur sinnesorganen fungerar, när människan är sjuk kan olika intryck förändras och 

upplevas annorlunda än hos den som är fri från sjukdom. Den friska människan kan inte 

säga att den vet hur den sjuke upplever vårdmiljön. Därför behövs kunskaper om hur 

patienterna upplever vårdmiljön för att vårdpersonal på ett bra sätt ska kunna bemöta dessa 

individer i deras upplevelser samt för att främja hälsa och lindra lidande.  

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning kommit i kontakt med flera olika 

vårdavdelningar av vilka flera varit utformade på liknade sätt. Vår upplevelse är att 

avdelningarna sällan varit utformade ur ett patientperspektiv och särskilt inte för patienter 

med kognitiva nedsättningar. Det har ibland varit svårt att genomföra vårdhandlingar, 

framför allt i salar där flera patienter vårdats samtidigt och där det varit trångt och svårt att 

ta sig fram för att utföra dem undersökningar som krävts. Utöver detta är vår uppfattning att 

vårdpersonalen sällan hinner reflektera över vad vårdmiljö är och vilken betydelse den har 

för patienterna som vårdas. Ursprungsidén till examensarbetet kommer ifrån 

medicinkliniken i Västerås. För en god vård krävs kunskaper om det sammanhang i vilket 

vården bedrivs, och hur patienter upplever vårdmiljön, vilket är fokus för detta arbete. 

2 BAKGRUND 

Inledningsvis i bakgrunden förklaras begreppet vårdmiljö. Vidare beskrivs vårdmiljö inom 

hälso-och sjukvården genom historien. Därefter beskrivs hur vårdmiljön ser ut inom 

sjukvården idag.  Vidare beskrivs framtida utmaningar för vårdmiljön inom hälso-och 

sjukvården samt lagar och styrdokument. Därefter redovisas tidigare forskning om vårdmiljö 

inom äldreomsorg. Sedan beskrivs det valda vårdvetenskapliga perspektivet som är 

personcentrerad omvårdnad. Bakgrunden avslutas med en problemformulering som leder 

fram till arbetets syfte. 

2.1 Vårdmiljö som begrepp 

Här beskrivs begreppet vårdmiljö ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, då detta begrepp är 

centralt för arbetets innehåll. Ambitionen med beskrivningen är att ge läsaren en förståelse 
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för begreppets betydelse och så som begreppets tolkats av författarna och används i detta 

arbete. 

Begreppet vårdmiljö innefattar både den fysiska och psykosociala miljön i detta arbete avser 

begreppet vårdmiljö den omgivning som patienten befinner sig i under sin vistelse på 

sjukhusavdelning, både den fysiska och den psykosociala. Dessa aspekter påverkar varandra 

och är viktiga att ta hänsyn till i en stödjande vårdmiljö. Vårdmiljö kan förklaras som miljöns 

utformning för vårdande. Det är den plats som ska ge förutsättningar för att vårdpersonalen 

ska kunna följa direktiv om god hygien samt upprätthålla patientsäkerhet (Edvardsson, 

2005; Svensk sjuksköterskeförening, 2010a; Wijk, 2014). Den fysiska vårdmiljö omfattar 

dem konkreta elementen i vår omgivning så som värme, ventilation och ljussättning. Det 

handlar om hur vi objektivt kan beskriva vår omgivning, hur det ser ut där vi befinner oss 

(Edvardsson & Wijk, 2009 & Wijk, 2014). Färg och form är aspekter av den fysiska miljö men 

även natur och dofter kan räknas hit (Edvardsson & Wijk, 2009; Svensk 

sjuksköterskeförening 2010a). Den psykosociala vårdmiljön speglar upplevelser av den 

miljön där personen befinner sig. Det är en subjektiv upplevelse och kan skilja sig från person 

till person. Hur omgivningen uppfattas beror på våra sinnen och hur något uppfattas eller 

upplevs. Vid sinnesnedsättningar på grund av exempelvis kognitiv eller neurologisk skada 

kan omgivningen uppfattas annorlunda. Även tidigare erfarenheter av vård kan påverka 

upplevelser av olika vårdmiljöer (Svensk sjuksköterskeförening, 2010a). I detta arbete avser 

begreppet vårdmiljö den omgivning som patienten befinner sig i under sin vistelse på 

sjukhusavdelning, både den fysiska och den psykosociala. 

Florence Nightingale var en pionjär för sjuksköterskeprofessionen och för vårdvetenskapen. 

Då hennes strukturerade arbetssätt om att värna en hälsosam miljö runt patienten var lika 

viktig då som den är idag, det vill säga drygt 150 år senare (Edvardsson & Wijk, 2009). Enligt 

Nightingale (1860) spelade miljön en viktig roll för hur patienterna upplevde sin hälsa, hon 

insåg detta när hon vårdade de sårade soldaterna under Krim kriget. Dessa patienter skulle ej 

kunna tillfriskna i en smutsig och ohygienisk sjukhusmiljö. Nightingale tog fram fem punkter 

som hon märkte hade betydelse för patienternas välmående och hälsa. Dessa fem punkter var 

frisk luft, rent vatten, effektiv städning, renlighet och ljus. Vidare ansåg hon att det var 

betydelsefyllt att patientrummen hölls rena och skulle städas regelbundet, patienterna fick 

bada och tvättades för att upprätthålla en personlig renlighet. Luften på sjukhusen skulle 

vara lika frisk som luften utomhus och solljus var nödvändigt för att kunna läka. Nightingale 

ansåg att det var viktigt att patienterna fick lugn och ro och därför var det av stor vikt att det 

var tyst omkring dessa. Hon menade även att hälsosamma miljöer var nödvändiga för att 

kunna bedriva ordentlig omvårdnad och det var sjuksköterskans uppgift att bevara miljön 

hälsosam. Nightingale såg sitt arbete med förbättrandet av miljön som ett kall och hennes 

arbete sträckte sig utanför sjukhusets miljö och vidare till patienternas hemmiljöer som 

ansågs vara lika viktiga för upprätthållandet av patienternas hälsa. Själv var hon alltid 

närvarande i omvårdnaden av patienterna och fanns vid dessas sida oavsett patientens 

tillstånd, hon bör ses som en viktig föregångare för sjuksköterskors arbete och föregångare 

till arbete kring vårdmiljö. 

Utformandet av miljöer inom hälso- och sjukvården har traditionellt letts av arkitekter som 

har speglat samtidens ideal för vårdens miljöer. Under slutet av 1800-talet ansågs Tyskland 
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som ett föregångsland för sjukhusbyggnad i Europa. De så kallade paviljongshusen 

utformades efter de tankar och idéer Nightingale hade om miljö. De var på ett plan och hade 

en trädgård tillgängliga för patienterna. Men eftersom Europas befolkning snabbt ökade i 

mängd ställdes extra krav på att sjukhusen skulle rymma fler patienter. Även den 

medicintekniska utvecklingen gick framåt vilket i sin tur också ökade behovet av både fler 

och större sjukhus. I början av 1900-talet påbörjades därför arbetet med att bygga fler 

sjukhus, dessa byggdes på höjden framför allt för att minska transportsträckorna inom 

sjukhuset och dessa kallades för blocksjukhus (Dilani, 1998). Under mitten av 1900-talet 

utformades de västerländska sjukhusen utifrån ett medicintekniskt perspektiv och patienten 

sågs nu mer som ett objekt, där behandling av de sjuka stod i fokus (Fridell, 1998). Sverige i 

sin tur hade sin främsta tillväxt av sjukhusbyggnation under 1960-70 talet då 

industrisamhället blomstrade (Dilani, 2001). Från och med 1900-talets slut slutades 

produktionen av blocksjukhus eftersom de ansågs svåra att bygga om och istället byggdes så 

kallade kvartersjukhus som skulle gynna flexibiliteten (Dilani, 1998). Kvarvarande är dock att 

sjukhusmiljöer utformas enligt traditionella arbetssätt och efter medicintekniska behov. Även 

om det talas om personcentrerad omvårdnad och personcentrerad vårdmiljö synliggörs den 

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

2.2 Vårdmiljön på sjukhus 

Sjukhusmiljön kännetecknas idag av sterila och avidentifierade miljöer där det ofta saknar 

utrymmen för gemensamma möten, dels mellan patienter men också mellan patienter och 

vårdpersonal. Ofta är det mest utmärkande istället långa korridorer med ett stort antal dörrar 

som riskerar att skapa förvirring (Svensk sjuksköterskeförening 2010a). Idag ses ett ökat 

intresse för hur vårdmiljön bör utformas för att kunna erbjuda en så god som möjligt för 

patienterna. För att vårdmiljön ska vara utformad för att stödja både patienternas hälsa, 

tillfrisknande och välbefinnande behöver flera olika perspektiv ses över. Bland annat hur 

omvårdnaden ska bedrivas i relation till var medicinsk utrustning och diagnostisk apparatur 

ska placeras. Detta ska sedan arkitekterna ta vidare från planering till genomförande (Elf, 

2014). Arkitekturen på sjukhus ska spegla samhället och människorna i den. Människor 

formas av både andra människor, platser och byggnader. Sjukhusarkitekturen är inte något 

undantag för detta och därför är det av stor vikt att sjukhusmiljöer utformas på ett 

genomtänkt sätt (Wikström, 2003).  

Vårdmiljön måste innebära en plats som ger förutsättningar för patientens möjlighet att 

återhämta sig, tillfriskna samt möjliggöra för hälsa och välbefinnande. Målet måste vara att 

både patienter och närstående känner sig väl bemötta, trygga, säkra och delaktiga i vården. 

Vidare måste personalen känna arbetsglädje och vara tillfredsställda med sin arbetsmiljö. I 

en miljö där atmosfären tillåter ett klimat som byggs av värme, trygghet och närhet som 

sätter patientens behov i centrum är förutsättningarna för att patienten också upplever 

omvårdanden som god. Vi påverkas av den miljö vi vistas i men hur vi upplever den varierar 

utifrån individ till individ (Socialstyrelsen 2009, 2013; Svensk sjuksköterskeförening 2010a, 

2010b). 
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2.3 Utmaningar inom hälso- och sjukvård 

En ökad levnadsålder bland befolkningen ställer större krav på hälso-och sjukvården, till 

exempel behöver hälso-och sjukvården kunna möta och vårda den äldre-äldre generationen 

vilket innefattar personer över 85 år. Denna patientgrupp är ofta multisjuka vilket innebär att 

de har flera olika sjukdomar (Socialstyrelsen, 2009 & Ulrich, 2001). Den uppskattade 

livslängden i Sverige är idag 81,9 och ökar för varje år (OECD, 2013). Fram till år 2030 så 

kommer befolkningen över 65 år ha ökat med cirka 23 procent (Statistiska centralbyrån 

2014). Beroende på vilken sjukdom eller sjukdomstillstånd patienterna har kan svårigheter 

med att tolka sinnesintryck leda till upplevelser av oro och stress. I en obekant miljö 

använder vi främst våra sinnen syn, hörsel, lukt och känsel. Men även känslorna påverkas av 

stämning eller den situation en person är i. Dessa känslor kan sedan få en avgörande roll för 

hur patienterna upplever vården (Bergbom, 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 2010b). 

Patienterna har under de senare åren fått allt mer ökad inflytande över hur deras vård och 

behandling ska gå tillväga, även om patientinflytandet fortfarande kan förbättras, vilket är en 

utmaning inom hälso-och sjukvården. Dessutom förutspås den äldre generationen i 

framtiden kommer ha högre krav på hälso-och sjukvården än vad tidigare generationer haft. 

Därför behöver sjukvården ha en beredskap för att kunna möta dessa krav ifrån patienterna 

(Socialstyrelsen, 2009). För att kunna möta framtidens utmaningar om att öka patienternas 

tillfredställelse av vården börjar allt fler sjukhus använda personcentrerad omvårdnad. Det är 

sjuksköterskors ansvar att vårdmiljön blir vårdande, detta kan ske genom att försöka få 

patienten att vara delaktig i vården. Sjuksköterskan bör ta del av patientens tidigare 

erfarenheter och dennes förväntningar på den framtida vårdmiljön för att främja hälsa och 

välbefinnande (Bergbom 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 2010b). Den vårdtekniska 

utvecklingen kräver även alltmer avancerad medicinsk utrustning som också ställer andra 

krav på den fysiska vårdmiljöns utformning, oftast behövs helt nya lokaler (Ulrich, 2001). 

Ambitionen med vårdmiljön bör vara att den präglas av ett bra bemötande och att patienten 

ges en säker vård i en läkande miljö (Bergbom, 2014). 

2.4 Lagar och styrdokument 

Hälso- och sjukvårdens verksamhet regleras och styrs utifrån flera lagar samt styrdokument 

vars syfte är att kvalitetssäkra den bedrivna vården för att göra vårdmiljön säker och trygg för 

patienter. Nedan presenteras några av dessa vilka bedöms vara av särskild relevans för 

arbetets syfte.  

Svensk sjukvård ska bedrivas jämlikt, alla människor oavsett klass, kön, etnicitet och sexuell 

läggning ska erbjudas likvärdig vård. Vården ska vara av god kvalitet tillexempel genom att 

patienten ska kunna känna trygghet till vården och sin behandling. Patientens autonomi ska 

främjas likväl som relationen mellan patienten och vårdpersonalen. Vården ska vara 

lättillgänglig och den som har störst behov ska prioriteras högst och varje enskild individs 

värdighet ska respekteras (SFS 1982:763). Sjuksköterskans yrke innebär att hon behöver ha 

dynamiskt förhållningsätt samt kunna se och bemöta patienten, dennes närstående samt 

personal på ett professionellt sätt. Främja patientens upplevelse av trygghet och 
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välbefinnande vid till exempel undersökningar och behandlingar. Det framgår att det även 

åligger sjuksköterskan att motverka komplikationer i samband med vård och behandling 

samt förebygga smittspridning. Vidare krävs det av henne att hon ska hantera känsliga 

uppgifter varsamt och korrekt efter gällande lagar samt styrdokument. Även inom vårdmiljön 

har sjuksköterskor ett ansvar genom att delta i utveckling av en god vårdmiljö samt 

uppmärksamma arbetsrelaterade risker och agera i förebyggande arbete kring dessa 

(Socialstyrelsen, 2005). 

2.5 Tidigare forskning om vårdmiljö utanför sjukhus 

Tidigare forskning har gjorts om upplevelser av vårdmiljön inom andra vårdkontext. 

Exempelvis beskrivs att den fysiska vårdmiljön på äldreboenden kan utformas så att den 

inger en känsla av trygghet och att känna sig hemma samt kan ha en terapeutisk effekt på 

patientens upplevelse (Edvardsson, 2008). Den ideala vårdmiljön på äldreboenden kan 

beskrivas som den plats som upprätthåller mänskliga värden, där patienten lever sitt liv med 

så lite obehag som möjligt, där värdighet och hög kvalitet av livet bibehålls liknande den 

patienten hade i sitt privata hem (Falk, Wijk, Persson & Falk, 2013).  

En flytt till äldreboende innebär en stor förändring för den åldrande människan. Det innebär 

stora omställningar i hennes liv, från att ha levt självständigt i sin hemmiljö till att nu vara i 

behov av stöd och hjälp i en främmande miljö, som förväntas fungera som hennes nya hem 

(Edvardsson, 2008; Falk et al., 2013; Lustbader, 2013; Yeo & Heshmati, 2014). Det innebär 

en komplexitet att den säkerhet som finns på boendet fås mot att friheten begränsas och 

delar av privatlivet förloras till förmån för eventuell gemenskap med andra på boendet 

(Lustbader, 2013). Det viktigaste för att en människa ska känna sig hemma i den nya miljön 

är att själv får designa miljön efter egna preferenser. Egna föremål så som betydelsefulla 

tavlor, möbler som är patientens egna, fotografier och växter ifrån patientens tidigare hem är 

viktiga för att hon ska kunna känna en känsla av hemtrevnad i vårdmiljön på boendet.  Att 

känna sig hemma i den nya miljön är av stor vikt för att patienten ändå ska kunna känna sig 

självständig (Yeo et al., 2014). Att underlätta för patienten att till exempel kunna laga gröt på 

morgonen, eller damma sina prydnadssaker självständigt är viktiga aspekter att främja i 

vårdmiljön på äldreboenden. För patienten anses det viktigt att hon kan utföra sysslor som 

hon brukade ägna sig åt i sitt privata hem även på äldreboendet till exempel lösa korsord, 

ägna sig åt handarbete, läsa tidningen eller titta på tv. Samt att själv få bestämma om hur och 

när dessa aktiviteter tillägnas tid (Falk et al., 2013).   

Kombinationen med att det finns gemensamma ytor samt att patienten har tillgång till sitt 

privata rum kan ibland vara svår att hantera inom äldrevården. Upplevelser av att vara 

gammal och osjälvständig kan lätt infinna sig i de fall då miljön brister i att främja patientens 

känsla av personlig kontroll. Att enbart dela miljöer med enbart gamla människor, kan 

upplevas isolerande (Lustbader, 2013). I de fall det är svårt att bevara patientens personliga 

sfär, framför allt det privata rummet. Detta kan undvikas om patienten själv kan känna 

kontroll över vilka som får komma in i det privata rummet och när, att själva kunna 

inkludera eller exkludera så som de tidigare kunnat i sin hemmiljö (Falk et al., 2013). Medan 
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äldreomsorgen innebär ett livslångt boende för patienten (Yeo et al., 2014) är vård där 

patienten är inneliggande på vårdavdelning bara tillfällig. Väsentlig skillnad är också den att 

vårdmiljön inom äldreomsorgen även innefattar patientens privata hemmiljö (Edvardsson, 

2008; Falk et al., 2013), medan vårdmiljö på sjukhus delas med många och är aldrig 

patientens privata hem.  

2.6 Personcentrerad omvårdnad 

Enligt Edvardsson (2010) har begreppet personcentrerad omvårdnad blivit mer och mer 

synonymt med definitionen av en god omvårdnad. En personcentrerad omvårdnad påverkar 

också patientens upplevelse av tillfredställelse utav vården. Att bedriva en personcentrerad 

omvårdnad innebär att kunna se personen bakom sjukdom, åldrande, symtom eller 

beteende. Det handlar om att kunna synliggöra och bekräfta personen och sätta denna i 

centrum, samt att sätta sig in i den andres situation och försöka se världen ur dennes 

synvinkel. För att kunna göra detta krävs det en god kännedom om personens livsberättelse, 

för att förstå dennes behov. Samt att vårdpersonalen har en vilja av att göra det lilla extra 

som kan förgylla tillvaron för andra.  

När människan är sjuk gör sig den annars tysta kroppen påmind, som på ett eller annat sätt 

kan svikta, detta innebär ofta att patienterna hamnar i en beroendeställning till andra. Det 

kan vara svårt att se personen bakom det medicinska och tekniska och människan riskerar då 

att hamna i skymundan. Den personcentrerade omvårdnaden är då kanske personens enda 

möjlighet till bevarande av hennes värdighet. Enligt ett personcentrerat synsätt kan 

människans identitet bildas i mötet med andra och mötet med vården blir därför viktigt att 

granska. En personcentrerad omvårdnad innebär att tillgodose människans alla behov, med 

detta menas att både hennes andliga och existentiella som sociala och psykiska önskningar 

bemöts. Det innebär att sjuksköterskans roll blir att i mötet med patienten, ge denne de bästa 

förutsättningarna för att hon ska kunna fatta evidensbaserade val när det kommer till sin 

hälsa. Det handlar också om att låta henne fatta beslut kring sin person och sitt liv och att 

respektera dessa. Samt att dennes behov som hon formulerar ges lika stor betydelse som för 

de som vårdpersonalen identifierat (Edvardsson, 2010). Slater (2006) beskriver 

personcentrerad omvårdnad och menar att begreppet involverar följande punkter: bekräfta 

personligheten, skapa en terapeutisk relation mellan vårdgivare och vårdtagare, respektera 

individualitet, ge vård som motsvarar professionella etiska standards, identifiera och 

understödja personers styrkor och behov snarare än svagheter och problem, bekräfta 

personens livsvärld och ge förutsättningar för att understödja personen att ta egna beslut 

rörande hälsa. 

Viktigt är också det att vårdpersonalen förstår att vårdrelationen alltid är asymmetrisk 

eftersom patienten är i behov av vård. Det innebär att patienten är i beroendeställning till 

vårdpersonalen och denne har inflytande både över patientens fysiska omvårdnad samt över 

hennes förståelse om sig själv. För att kunna bedriva en personcentrerad omvårdnad krävs 

det detaljerad information om patientens behov, hennes synsätt och värderingar, intressen, 

vanor och andra för patienten viktiga aspekter för hennes liv och hälsa. Patientens hälsa är 
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beroende av att vårdpersonalen har ett teoretiskt kunnande, besitter praktiska färdigheter 

samt har en hållning som möjliggör patientens utveckling (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010b, 2010c). 

2.7 Problemformulering 

Både fysiska och psykosociala aspekter i miljön är av betydelse för hur vårdmiljön uppfattas. 

Vårdmiljöns betydelse för hälsa och vård är av vikt för att sjuksköterskan ska kunna använda 

denna till att skapa en plats för patienten som verkar helande och läkande. Om inte 

sjuksköterskan tar ansvar för att vårdmiljön verkar hälsofrämjande står patienten utan röst 

med små möjligheter att förändra situationen. Patienten befinner sig i en sårbar och utsatt 

situation, där inte bara miljön behöver vara främmande utan även kontexten att vara patient, 

detta måste vårdpersonal vara lyhörda inför. Varje enskild patient ska bemötas utifrån ett 

personcentrerat sätt som ser till människan bakom sjukdomen för att inte riskera att enbart 

behandlas snabbt och kostnadseffektivt utan intresse för individuella behov och 

anpassningar. Historiskt sett har vårdmiljön utformas efter medicintekniska behov och 

patienten har setts som ett objekt och att endast behandla denna ifrån sjukdom har varit i 

fokus för vårdens utformning. Om patienten blir behandlad och bemött som ett objekt utan 

individuella preferenser inskränks dennes möjlighet till delaktighet i den egna vården, tillika 

känsla av att vara mer än endas sin sjukdom. Genom den tidigare forskningen finns kunskap 

om hur vårdmiljö som främjar välbefinnande inom äldreomsorg ser ut, men kunskap om 

detta på sjukhus saknas. För att säkerställa att vårdmiljön runt patienten och den omvårdnad 

denne kräver är av god kvalité krävs ökade kunskaper hos sjuksköterskan. För att kunna 

främja att vården utformas efter ett personcentrerat perspektiv samt ge en bra omvårdnad, 

krävs det att sjuksköterskan har kännedom om hur patienters hälsa och välbefinnande 

påverkas av vårdmiljön vid vård på sjukhus så som den upplevs av patienter.   

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva vårdmiljön på sjukhus så som den upplevs av patienter som vårdats 

inneliggande. 

4 METOD 

Detta arbete är en systematisk litteraturstudie av bearbetat material med en beskrivande 

syntes. Enligt Friberg (2012) innebär detta att kvalitativa vetenskapliga studier sammanfattas 
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och analyseras och innehållsbeskrivningar av studierna presenteras. Arbetet genomfördes 

utifrån Fribergs (2012) beskrivning och analysen gjordes i fem steg. I första steget lästes 

studierna flertalet gånger för att förstå vad de handlade om och i nästa steg identifierades 

nyckelfynd. I det tredje steget sammanställdes resultatet från varje enskild studie i det fjärde 

steget identifierades likheter och skillnader och slutligen presenterades resultatet. 

4.1 Urval och datainsamling 

Datainsamlingen gjordes enligt Friberg (2012) och inleddes genom att en sökning 

genomfördes för att skapa en överblick av forskningsområdet vårdmiljö på sjukhus med 

fokus på hur patienter upplever denna. Sökord som var relevanta utifrån arbetets syfte valdes 

ut; sjukhusmiljö, vårdmiljö, patient, upplevelse, vårdavdelning och rum. Sökorden 

”sjukhusmiljö”, ”vårdmiljö”, ”vårdavdelning” och ”patientrum” översattes i Svensk Mesh och 

resulterade i ”health facility environment”, ”hospital departments” och ”patient room”. 

studiesökning skedde i följande databaser; Cinahl Plus, Discovery och SwePub med valda 

sökord i olika konstellationer och med Boolesk söklogikens operatör AND mellan sökorden. 

Flest antal sökningar genomfördes via Cinahl Plus då denna databas anses ha ett täckande 

utbud av studier inriktad på omvårdnad inom vårdvetenskap med fokus på upplevelser. 

Sökningen i databasen SwePub gjordes för att finna studier på svenska. För redogörelse av i 

vilken databas, sökdatum, avgränsningar, sökord och antalet träffar vid datainsamlingen, se 

bilaga A.  

Under sökningen lästes titlarna på de framsökta vetenskapliga studierna. Studier valdes ut 

om de verkade stämma överens med arbetets syfte. Studiernas abstrakt lästes med arbetets 

syfte, inklusion och exklusionkriterer i åtanke för att avgränsa urvalet ytterligare. 

Inklusionskritererna var: studier skrivna på svenska, engelska, danska eller norska. Vidare 

var inklusionskriterer; studier med patientintervjuer där patienters upplevelser tydligt 

framgår, patienter som varit inneliggande på sjukhus på avdelning minst ett dygn och studier 

där patienters upplevelse av vårdmiljön tydligt framgick. Både män och kvinnor kan ha 

deltagit i intervjuerna. Exklusionkritererna var: Studier som handlade om mödravård, 

förlossning, intensivvård eller psykiatrisk vård samt studier på patienter under 18 år. De 

abstrakt som stämde överens med arbetets syfte, inklusion och exklusionkriterer valdes ut för 

att granskas, med fokus på studiernas kvalitét enligt Fribergs (2012) modell. Detta 

genomfördes genom att studierna lästes flera gånger och besvarade de frågor som Friberg 

anger. Exempel på dessa frågor var: om det finns ett tydligt problem formulerat, om det finns 

ett klart och tydligt syfte, hur metoden är beskriven, hur datan analyserats, vad resultatet 

visar med mera.  

Efter granskningen upptäcktes att tre stycken av de 12 valda studierna ej svarade på arbetets 

syfte, eller att exklusionkriterer fanns med i studierna, dessa valdes då bort och analyserades 

ej vidare. Det var svårt att finna studier som svarade på arbetets syfte, det fanns dock flera 

studier som handlade om hur vårdmiljön på intensivvårdsavdelningar upplevdes av 

patienter. En av dessa studier valdes för att uppnå det önskvärda antalet studier och ingick i 
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dataanalysen på grund av ovan nämnda anledning. För redogörelse av sammanställning av 

utvalda vetenskapliga studier, se bilaga B. 

4.2 Genomförande och dataanalys 

Dataanalysen av studierna gjordes enligt Friberg (2012) Studierna analyserades i fem steg. 

Det första steget innebar att varje studie lästes med fokus på resultatet flera gånger för att få 

en känsla av vad just den studien handlar om. Steg två innebar att nyckelfynd identifierades i 

de valda studiernas resultat som svarade på detta arbetets syfte. De nyckelfynd som 

identifierades var textstycken där det tydligt redovisades vad som framkommit genom deras 

insamlade data. Stycken som innehöll generaliseringar eller tolkningar identifierades ej ut för 

analys, då dessa inte ansågs representativa för patienters upplevelser. I studier som byggde 

på intervjuer med patienter, närstående och/eller vårdpersonal användes enbart den del av 

resultatet som presenterade patienternas perspektiv.  I de fall där det inte tydligt framgick 

vems perspektiv som framhölls valdes dessa bort. I steg tre gjordes en sammanställning av 

resultatet från varje enskild studie för att ge en tydlig överblick över vad som skulle 

analyseras. Detta gjordes genom att de identifierade nyckelfynden som stämde överens med 

detta arbetets syfte, sammanställdes i ett separat dokument med teman och subteman. Varje 

studies nyckelfynd färgkodades för att lättare kunna identifiera ifrån vilken studie 

nyckelfynden kom. I steg fyra analyserades nyckelfynden på nytt för att identifiera likheter 

och skillnader mellan nyckelfynden från studierna. De teman och subteman som innehöll 

likheter kategoriserades tillsammans och bildade nya teman och subteman, se tabell 1 för 

exempel på hur analys och teman skapades. I steg fem utformades resultatet och 

presenterades utifrån de slutliga teman samt subteman som framkom genom analysen, vilka 

också illustreras med citat från studierna. 

Tabell 1: Nyckelfynd, teman och subteman 

Nyckelfynd Tema Subtema 

Patients conversed, although they 

were strangers and they perceived 

the interaction positively (Larsen, 

Larsen & Birkelund, 2014). 

Upplevelser av vårdmiljöns 

betydelse för trygghet och 

gemenskap 

Att kunna dela 

erfarenheter med andra 

When the patients are given the 

possibility to rest and heal, the room 

presents itself as a place of care. 

Feelings of happiness are evoked as 

patients’ basic needs are met 

(Olausson, Lindahl & Ekebergh, 2013) 

Fysiska aspekter som kan 

skapa en lugn och trygg 

atmosfär 
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4.3  Etiska överväganden 

Detta arbete följer etiska regler och riktlinjer utifrån CODEX (2002) gällande plagiering av 

data, fabricering samt övertolkning av data. Arbetets författare följde dessa regler och 

riktlinjer då om dessa ej följs blir resultatet felaktigt redovisat och är då ej evidensbaserat. De 

studier som ingick i analysen följer CODEX riktlinjer av forskningsetik, dessa riktlinjer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Samtliga 

citat skrivs på originalspråk då arbetets författare anser att feltolkning samt förlorande av 

mening kan ske vid översättning.  

5 RESULTAT 

Resultatet beskriver patienters upplevelser av vårdmiljön under den tid de vårdats på sjukhus 

utifrån två teman och fem subteman. Det första temat är upplevelser av vårdmiljöns 

betydelse för integritet och värdighet, där följande två subteman ingår: en miljö som delas 

med andra och att vara i en miljö som gör patienten utsatt och i beroende till vårdpersonal. 

Där efter följer temat upplevelser av vårdmiljöns betydelse för trygghet och gemenskap, där 

följande tre subteman ingår: att kunna dela erfarenheter med andra, fysiska aspekter som 

kan skapa en lugn och trygg atmosfär samt att vara i trygga händer. 

 Tabell 2: Teman och subteman 

 

5.1 Upplevelser av vårdmiljöns betydelse för integritet och värdighet 

Detta tema beskriver patienternas upplevelse av vårdmiljöns betydelse för integritet och 

värdighet, hur en miljö som delas med andra upplevs samt hur patienterna upplevde det att 

vara i en miljö som gjorde patienten utsatt och i beroende av vårdpersonalen. 

Tema Subtema 

Upplevelser av vårdmiljöns betydelse för integritet och 

värdighet 

En miljö som delas med andra 

Att vara i en miljö som gör patienten 

utsatt och beroende av vårdpersonal 

Upplevelser av vårdmiljöns betydelse för trygghet och 

gemenskap 

Att kunna dela erfarenheter med 

andra 

Fysiska aspekter som kan skapa en 

lugn och trygg atmosfär 

Att vara i trygga händer 
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5.1.1 En miljö som delas med andra 

Vårdmiljön på sjukhusavdelning måste oundvikligen delas med andra, både vårdpersonal, 

andra patienter och deras närstående vistas där. Det framkom att det upplevdes som 

begränsande att det inte fanns specifika områden för umgänge. Eftersom patienterna inte 

kunde umgås avskilt från andra och inte heller umgås gemensamt med andra patienter för de 

som så önskade. Särskilt svårt var detta för patienter som ville umgås med sina närstående 

utan att behöva vistas inne på patientrummen eller då de ville tala ostört. Att enbart kunna 

umgås med närstående under speciella besökstider upplevdes också som begränsande 

(Andersson, Burman & Skär, 2011). Patienterna upplevde att besökstiderna var utformade 

utanför deras kontroll och även om detta upplevdes begränsande så accepterades detta av 

patienterna. De patienter som kunde, hittade andra lösningar genom att tillexempel träffas 

utanför sjukhusområdet (Andersson et al., 2011; Kydd, 2008). Även att sjukhuscaféet inte 

alltid hade öppet begränsade dem eftersom de inte kunde handla nödvändigheter etcetera 

när de själva ville och blev då mer beroende av vad som fanns att tillgå på vårdavdelningen 

(Andersson et al., 2011). Patienter som däremot inte kunde ta sig utanför sjukhuset upplevde 

sig begränsad av att endast få vistas inomhus. Och för de patienter som var vana att alltid 

spendera mycket tid utomhus upplevde de det mycket begränsande, som att de förlorat något 

som alltid funnits med dem (Timmerman, Uhrenfeldt & Birkelund, 2013). 

Patienterna upplevde frustration när de blev störda av till exempel skrik, repetitiva rörelser 

från medpatienter eller ljud från medicinskteknisk utrustning samt av vårdpersonal på 

nätterna (Andersson et al., 2011; Forsberg, Lindgren & Engström, 2011; Ronsten, 2009). När 

patienterna vårdades på flersal var det svårt att få vara ifred, patienterna gjorde sitt bästa 

genom att exempel sätta på sig hörlurar, dra för draperiet mellan sängarna eller vända ryggen 

emot den som låg bredvid (Larsen et al., 2014; Ronsten, 2009). Patienter som vårdades i 

flersal upplevde det som enormt frustrerande att alltid ha medpatienter runt omkring sig, de 

kunde aldrig slappna av och få tid till att tänka för sig själv (Larsen et al., 2014). Patienterna 

upplevde det som bristande integritet och frustrerande då det fanns för få sängplatser 

relaterat till antalet patientrum. Detta medförde att patienterna behövde vistas i patientrum 

där en extra säng placerats och att både män och kvinnor vårdades i samma sal (Baillie, 

2009; Bryant & Adams, 2009; Kydd, 2008). Att istället vårdas i en enkelsal innebar att det 

var få personer som kunde störa, varken andra medpatienter, deras närstående eller 

vårdpersonal. Patienterna upplevde också att de slapp tänka på huruvida de störde de andra 

patienterna i vårdsalen när de hade besök av närstående. ”När besök är här så stör man ju inte 

någon annan heller, då kan man ju stänga dörren och prata i lugn och ro, så det tror jag är hemskt bra 

med det” (Ronsten, 2009, s. 53). Ju färre patienter som delade rum minskade känslan av att 

behöva vara ifred, det var lättare att känna lugn i vårdsalen. Detta eftersom ljudnivån var 

lägre och att det var mindre vårdpersonal som kom in och utförde vårdhandlingar varje dag 

(Forsberg et al., 2011; Larsen et al., 2014). Detta medförde även att patienterna upplevde att 

deras värdighet och integritet bevarades då de inte kände sig så utlämnade (Baillie, 2009). 

Det var viktigt för patienterna att kunna välja mellan att vårdas i enkelsal eller tillsammans 

med andra i flersal och när det var platsbrist på sjukhusavdelningen upplevdes detta 

problematiskt eftersom att patienterna inte då kunde påverka val av sal (Baillie, 2009; Bryant 

et al., 2009). 
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Ur analysen framkom det att patienter upplevde att patientrummen i relation från förr i tiden 

och hur de är utformade nu som mer individanpassade och bevara integritet och värdighet, 

men att det fortfarande är problematiskt med detta (Ronsten, 2009; Timmerman et al., 

2013). Patienterna upplevde att det var av vikt att vårdpersonalen frågade dem hur de ville 

att deras vård skulle planeras och att de fick vara delaktiga i beslut som omfattade deras 

framtida vård. Men det var svårt att vara uppriktig då dessa samtal skedde på platser där 

andra riskerade att höra. ”You don’t always get to say all you need during rounds, because you know 
fellow patients are listening I just won’t say things which I don’t want to hear from others later on” 

(Larsen et al., 2014 s. 399). Det var svårt att ge vårdpersonalen all information om sig själv 

eller sitt sjukdomstillstånd eftersom medpatienter och/eller närstående kunde höra. Detta 

upplevdes som mycket begränsade av patienternas integritet (Baillie, 2009; Larsen et al., 

2014). Även den fysiska vårdmiljön kunde brista i att bevara patienternas integritet, det 

handlade om att kläderna inte skylde patientens kropp tillräckligt eller att skynket på 

flersalar inte drogs för ordentligt (Larsen et al, 2014; Ronsten, 2009). 

5.1.2 Att vara i en miljö som gör patienten utsatt och i beroende av vårdpersonal 

Patienterna kunde uppleva det svårt att anpassa sig till vårdmiljön då det innebar en lång 

väntan och de upplevde att spendera sin tid på sjukhuset mest handlade om detta, de 

räknade timmar, minuter och sekunder (Andersson et al., 2011; Kydd, 2008; Larsen et al., 

2014; Ronsten, 2009). Patienter upplevde att en onödig väntan uppkom då de behövde vänta 

på personal, som ofta fick leta efter material som saknades på avdelningen. Även basala saker 

som kläder och/eller hygienartiklar saknades, medan patienterna fick vänta i sängarna fick 

personalen gå till andra avdelningar för att låna material (Andersson et al., 2011). 

Underwear …trunks sweater… pants jacket... I am not undersized but rather the opposite I am 

fairly big … but it often happens when they are going to change they need to go to some other 

department to get the stuff… (Andersson et al., 2011 s. 648). 

Patienterna upplevde detta som frustrerande, att behöva vänta eftersom det saknades 

material (Andersson et al., 2011). “During 24 hours, action occurs within one hour only. The rest of 

the time we just wait ... it’s most annoying” (Larsen et al., 2014, s. 400). När provresultat ej kom i 

tid innebar det för patienterna att de fick stanna på sjukhuset i tre till fyra dagar mer än de 

skulle ha behövt (Andersson et al., 2011). Patienter upplevde en förståelse för att 

vårdpersonalen hade mycket att göra och klandrade ej dessa, men uppskattade när de 

förklarade varför de ej kunde komma direkt. Patienterna blev endast frustrerade när de var i 

behov utav hjälp snabbt (Andersson et al, 2011; Odell, 2000; Timmerman et al., 2013). 

Patienterna kunde ibland känna sig otrygga i olika situationer, dels handlade det hur 

relationen till vårdpersonalen var samt hur länge de upplevde att de fick vänta på hjälp när 

de behövde den (Larsen et al., 2014; Olausson et al., 2013; Timmerman et al., 2013). Svårt 

sjuka och immobiliserade patienter upplevde sig otrygga i situationer där de fick vänta på 

hjälp ifrån vårdpersonal (Andersson et al., 2011; Forsberg et al., 2011; Kydd, 2008). ”I can’t 
say if it was a team particularly or just different nurses, I just knew I had to wait and I felt helpless. I 

couldn’t talk, I was totally paralysed, couldn’t move anything” (Olausson et al., 2013, s. 239). 
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Patienterna hörde hur personalen pratade om hur stressade de var och kände sig otrygga 

med att det var för få anställda för att utföra alla de uppgifter som de skulle utföra. 

(Andersson et al., 2011; Forsberg et al., 2011). Den psykosociala vårdmiljön kunde också 

upplevas som otrygg då den var stressande och kaotisk, att den då ej upplevdes som en 

läkande miljö att befinna sig i. När personalen var upptagna och stressade fanns ingen tid till 

att få den information patienterna upplevde att de behövde för att kunna känna sig trygga. 

Istället blev informationen knapphänd (Andersson et al., 2011). Konsekvenserna av ingen 

eller lite information blev att patienterna upplevde oro och stress samt hade svårt att skapa 

trygga band till vårdpersonalen (Bryant et al., 2009; Forsberg et al., 2011). I situationer där 

patienterna saknade information upplevde de att situationen blev obekväm och pinsam och 

deras värdighet äventyrades (Bryant et al., 2009). 

I olika vårdmoment kunde patienterna känna sig otrygga, eller att en dörr stod öppen. Men 

också att annan vårdpersonal kunde komma in och avbryta mitt under ett känsligt 

vårdmoment, till exempel katetersättning (Baillie, 2009). När det upplevdes som 

vårdpersonalen var för få kände sig patienterna otrygga med att få behålla sin plats på 

vårdavdelningen. De trodde att någon annan mer sjuk patient kanske skulle behöva den 

bättre och att de själva då skulle få flytta på sig (Andersson et al., 2011; Forsberg et al., 2011). 

Det framkom även att det förekom en rädsla för att säga emot vårdpersonalen, att inte alltid 

agera så som patienterna trodde att vårdpersonalen förväntade sig utav dem. Detta skapade 

en otrygghet eftersom patienterna oroade sig för att ses som en besvärlig patient om de bad 

om något eller ställde fler frågor än vad de trodde var önskvärt (Kydd, 2008; Larsen et al., 

2014; Olausson et al., 2013; Ronsten, 2009; Timmerman et al., 2013). Patienterna var 

beroende av den vård de fick, de var då noga med att inte stöta sig med vårdpersonalen och 

trodde att de kunde få sämre vård om de blev oense eller osams med vårdpersonal. “If you 
don’t set off on the right foot and treat them with respect, then they’re not going to do the same to you” 

(Baillie, 2009, s. 30). Patienterna upplevde att andra patienter favoriserades av 

vårdpersonalen och att dessa blev bemötta med respekt och förståelse för deras individuella 

önskemål samt att de fick hjälp snabbare. Detta ändrades dock om patienten agerade 

olämpligt och denne fick då mindre hjälp och sämre omvårdnad (Kydd, 2008). Patienterna 

kunde också uppleva att de inte hade någon trygghet eller säkerhet gentemot vårdpersonalen. 

När patienterna blev bemötta på detta sätt upplevde de att de fick sämre vård som påverkade 

deras tillfrisknande negativt. Patienterna kände sig då så otrygga att de ville lämna den 

avdelningen de var på så snart som möjligt då de upplevde vårdpersonalens bemötande som 

oansvarsfullt (Kydd, 2008; Ronsten, 2009). 

5.2 Upplevelser av vårdmiljöns betydelse för trygghet och gemenskap 

Detta tema beskriver patienternas upplevelser av vårdmiljöns betydelse för trygghet och 

gemenskap, upplevelse av att kunna dela erfarenheter med andra, upplevelse av fysiska 

aspekter som kan skapa en lugn och trygg atmosfär samt upplevelsen av att vara i trygga 

händer. 
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5.2.1 Att kunna dela erfarenheter med andra 

Att få samtala med andra upplevs av patienterna som att kamratskap stärks och en 

gemenskap till medpatienter skapas. Att dela rum med flera patienter upplevdes som positivt 

då detta främjade gemenskapen. Det som var positivt var upplevelsen om patienterna hade 

något gemensamt att prata om, till exempel samma sjukdom (Larsen et al., 2014; Ronsten, 

2009). Patienterna upplevde att då det var lätt att öppna upp sig själv fick de också mycket 

tillbaka från medpatienter, till exempel information om sjukdomen från andra med samma 

diagnos eller enkla knep för att underlätta vardagen på avdelningen (Baillie, 2009). De 

patienter som ej hade möjlighet att ta sig ut från patientrummet var beroende av 

medpatienter att samtala med för att minska upplevelsen av ensamhet (Andersson et al., 

2011; Kydd, 2008). Gemenskapen till andra patienter var även viktig när patienterna hade 

mottagit negativa besked om sin hälsa, de kunde då pratade med medpatienter om detta. ”It’s 
strange, we don’t know each other, but because we are ill we start talking about important issues very 

fast” (Larsen et al., 2014, s. 398). Det upplevdes som skönt att få prata med någon som ej var 

så nära, det var lättare att öppna upp sig till en okänd människa. Patienterna ansåg att 

anledningen till varför det kunde vara lättare att öppna upp sig för främmande människor 

var om de tillexempel delade samma sjukdom. Då kunde de ha liknande erfarenheter med sig 

och där igenom fann patienterna en ömsesidig förståelse som annars var svår att finna i 

kontakt med andra människor (Andersson et al., 2011; Kydd, 2008; Larsen et al., 2014). 

5.2.2 Fysiska aspekter som kan skapa en lugn och trygg atmosfär 

Det framkom ur analysen att dämpat ljud och ljus på patientrummet medförde att 

patienterna upplevde sig lugna och avslappnade vilket underlättade för deras upplevelse av 

en lugn och trygg atmosfär. Hur sjukhusavdelningen var utformad påverkade deras 

upplevelse av att känna sig hemmastadda vilket främjade deras förmåga att känna lugn och 

ro samt deras förmåga att tänka positiva tankar (Olausson et al., 2013; Timmerman et al., 

2013). Om patientrummen var färgglada upplevde patienterna en hemtrevnadskänsla vilket 

gjorde att situationen av att vistas på sjukhuset upplevdes som igenkännande, lugn och säker 

(Larsen et al., 2014; Olausson et al., 2013). Betydelsen av saker som påminner om hemmet 

som till exempel konst, radio, TV och blommor vid bordet skapade en känsla av lugn och 

trygghet hos patienterna (Kydd, 2008; Olausson et al., 2013; Timmerman et al., 2013). 

För de patienter som kunde ta sig ut i naturen runt omkring sjukhuset var upplevelsen av 

detta att det påverkade deras tankebanor i den meningen att det gjorde dem avslappnade 

samt att de kände en inre styrka (Olausson et al., 2013; Timmerman et al., 2013). Ur analysen 

framkom det att en estetiskt tilltalande utsikt, till exempel över grönområden, från 

patientrummet ingav en upplevelse av hopp och gav en tilltro om tillfrisknande. Det skapade 

också en känsla om att livet fortsätter efter sjukhusvistelsen, vilket stärkte patienterna 

mentalt (Olausson et al., 2013; Ronsten, 2009). 

”I like sitting by the window eating . . . then I can also keep tabs on what is going on outside, 

even just watching the wind blowing in the trees and the flag on the flagpole. Then I don’t 

think – oh, no I am a patient here now (red. hospitalised with a lifethreatening illness)” 

(Timmerman, et al., 2013 s. 121). 
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Patienterna upplevde att när de satt vid fönstret fick de tillbaka glada och positiva minnen 

från förr vilket medförde att de upplevde sig glada och fick en framtidstro (Timmerman et al., 

2013). När patienter blev bättre i sin sjukdom minskade övervakningen över deras 

medicinska status, detta medförde att patienterna upplevde sig fria på vårdavdelningen och 

de fick hopp om möjligheten till att återgå till ett normalt liv inom kort (Forsberg et al., 2011). 

Även då patienterna själva ej kände sig bättre i sin sjukdom infann sig en upplevelse av hopp 

när vårdpersonalen förmedlade budskapet att de blev bättre i sin sjukdom då patienterna 

litade på vårdpersonalens omdöme (Odell, 2000). Att patienterna fick kommunicera med 

någon som de känner igen upplevdes också som viktigt för patienterna, då de lättare kunde 

prata om sådant som inte hörde till sjukhuset att göra. Detta innebar att de fick något annat 

än sjukdom att tänka på vilket medförde att de upplevde hopp om att livet inte enbart skulle 

handla om deras sjukdom och sjukhusvistelse. Även efter att patienternas närstående gått 

hem kunde upplevelsen av trygghet och hopp finnas kvar. Då patienterna visste att deras 

närstående mådde bra och att de fanns där för dem i deras sjukdom (Forsberg et al., 2011; 

Ronsten, 2009). 

När patienterna upplevde att patientrummen var en trygg och säkert plats att vistas i kunde 

de vila och kunde då även läka, både kroppsligt och andligt. Patienter upplevde glädje och 

rofylldhet över detta (Olausson et al., 2013; Ronsten, 2009). Patienter upplevde även hela 

vårdavdelningen som en lugn och stillsam miljö (Forsberg et al., 2011; Kydd, 2008). En 

bidragande faktor till att atmosfären på vårdavdelningen uppfattades som lugn av 

patienterna var om stämningen mellan vårdpersonalen var god och att de var trygga i sig 

själv samt med varandra. Detta upplevde patienterna som en viktig del i sitt tillfrisknande 

(Kydd, 2008; Ronsten, 2009). Att vårdas på enkelsal upplevdes positivt om patienterna ville 

vara ifred och kunna fokusera på egna tankar och känslor. Patienterna upplevde att deras 

tillfrisknande markant påskyndades genom att de fick tid för sig själva (Forsberg et al., 2011; 

Ronsten, 2009). 

5.2.3 Att vara i trygga händer 

Att ha en god relation gentemot vårdpersonal upplevdes av patienterna som viktigt för deras 

upplevelse av att vårdas på vårdavdelningen. De upplevde trygghet i miljön på sjukhuset, de 

upplevde också att om en god relation uppstod upplevde de att de tillfrisknade fortare än vad 

de hade gjort om de inte hade haft en god relation till vårdpersonalen (Andersson et al., 2011; 

Baillie, 2009; Forsberg et al., 2011; Kydd, 2008; Olausson et al., 2013; Ronsten, 2oo9). För 

att en god relation ska uppstå är vårdpersonalens bemötande viktigt tillika att de bekräftar 

patienterna när en dialog förs. Även små saker som utförs av personalen som kan benämnas 

som ”det lilla extra” som att bistå med basal omvårdnad upplevs av patienterna som mycket 

positivt för välmåendet och deras upplevelse av den psykosociala vårdmiljön (Andersson et 

al., 2011; Ronsten, 2009).  

När patienterna kom till avdelningen och fick bra information om hur det fungerade på 

avdelningen med rutiner och tider till exempel, och när vårdpersonalen försökte tillmötesgå 

patientens önskemål om att till exempel vårdas i enkelsal eller flersal, upplevdes detta av 

patienterna som ambitiöst och ingav ett förtroende för vårdpersonalen (Ronsten, 2009). Att 
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erhålla information innan och medan patienterna vårdades var en avgörande faktor för 

patienter för att slippa uppleva oro och stress, det bidrog även till att patienterna upplevde 

trygghet mot vårdpersonalen (Andersson et al., 2011; Bryant et al., 2009; Forsberg et al., 

2011). För patienterna skapades det en känsla av trygghet av att se att personalen verkade 

trivas på sitt jobb och ha lust att utföra sina arbetsuppgifter. Detta var viktigt då motsatsen 

skapade en upplevelse av oro att inte få rätt vård och omvårdnad som patienterna var i behov 

av. När vårdpersonalen verkade trivas på sitt jobb och vilja utföra sina arbetsuppgifter 

upplevdes de som trevliga och vänliga av patienterna, detta medförde att patienterna kunde 

söka kontakt med vårdpersonalen (Andersson et al., 2011; Baillie, 2009). Det upplevdes 

viktigt för att alla professioner som var involverade i patienternas behandling tog sig tid och 

gav patienterna relevant information utifrån det egna yrkets behandlingsområde, detta för att 

patienterna skulle uppleva trygghet och delaktighet (Andersson et al., 2011). Att patienterna 

blev delgivna samma information och inte fick motsägelsefulla besked från olika personer i 

vårdpersonalen var också viktigt för patienternas tillit till dessa (Baillie, 2009; Bryant et al., 

2009). Patienterna hade förtroende till de vårdare som de redan träffat och bildat en relation 

till eftersom dessa kunde ge optimal support eftersom de visste vem patienten var sedan 

tidigare (Andersson et al., 2011; Forsberg et al., 2011; Olausson et al., 2013). Patienterna 

upplevde trygghet och kände sig säkra när vårdpersonal kom och gjorde tester eller om 

vårdpersonalen kom och frågade hur de mådde (Andersson et al., 2011; Forsberg et al., 2011; 

Olausson et al., 2013). Patienterna behövde inte att vårdpersonalen regelbundet kom och 

tittade till dem, utan upplevde sig istället trygga då de förstod att vårdpersonalen hade koll på 

deras värden och att de fanns i närheten och skulle komma för att hjälpa patienterna om de 

var i behov utav hjälp (Forsberg et al., 2011). 

6 DISKUSSION 

I denna diskussion kommer resultat, metod samt etiska aspekter av arbetet att lyftas upp för 

diskussion. I den resultatdiskussion som följer nedan framgår koppling mellan bakgrund, det 

teoretiska perspektivet samt tidigare forskning på området. I metoddiskussionen som 

presenteras sedan diskuteras vald metod samt dess styrkor och svagheter. Avslutningsvis förs 

ett resonemang kring de etiska aspekter som uppkommit under tiden vi skrivit arbetet. 

6.1 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras resultatet av syntesen mot bakgrunden. Diskussionen är uppbyggd efter 

resultatets två teman och diskuteras därefter. 
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6.1.1 Patientens integritet och värdighet i vårdmiljön 

I resultatet framkom det att det var viktigt att det fanns ytor som främjade umgänge så som 

gemensamma sällskapsrum. Det var även viktigt att det fanns ytor där patienterna kunde 

samtala med närstående utan att riskera att störa andra eller att själva bli störda av 

exempelvis vårdpersonal som genomförde kontroller på medpatient. Det är viktigt att det i 

vårdmiljön finns möjlighet till att närstående erbjuds utrymme och plats (Bergbom, 2014). 

Edvardsson (2005) menar att det är sjuksköterskans ansvar att vårdmiljön skapar 

förutsättningar till att erbjuda en trygg och säker vård för patienterna. För att sjuksköterskan 

ska kunna skapa dessa förutsättningar krävs det att de arkitekter som utformar vårdmiljön är 

medvetna om hur patienterna upplever vårdmiljön för att kunna utforma den så att den 

speglar hur samhället och människorna i den vill att den ska se ut (Wikström, 2003). Dock 

kan sjuksköterskan efter bästa förmåga erbjuda möjlighet till gemenskap om hon är 

medveten om vikten av detta för patienten. Till exempel kan måltidsrum eller sällskapsrum 

användas för att främja gemenskap även utanför måltidssituationerna. Optimalt vore det om 

det fanns fler utrymmen tillexempel specifika samtalsrum där patienterna kunde umgås med 

sina närstående. 

Svårigheter att uppleva trygghet och känna lugn i miljön var särskild tydlig för de patienter 

som delade sal med andra patienter. Dessa blev störda av att lampor tändes och släktes, att 

dörren till salen öppnades och stängdes flera gånger under natten till skillnad mot vad det 

görs till en enkelsal. Utöver att vårdpersonalen i deras kontroller av patienter störde blev 

patienterna också störda av medpatienterna. Det kunde handla om att dessa snarkade, hade 

ont eller klagade mycket. Detta går rakt emot Bergboms (2014) förslag till hur vårdmiljön bör 

utformas som menar att det är viktigt att vårdmiljön kan erbjuda patienten att kunna vara 

ifred samt att patienterna själva kan kontrollera till exempel ljud och ljus i vårdsalen. Utöver 

detta behöver patientrummen vara tillräckligt stora så de kan rymma all medicinsk 

utrustning och kunna ha en flexibilitet att utformas efter patientens önskemål. 

Resultatet visar att patienterna upplevde att det var svårt att upprätthålla en känsla av 

bevarad integritet under deras vistelse på sjukhusavdelningen. Detta berodde på hur miljön 

var utformad, men även hur vårdpersonalen hanterade information om patienterna med 

miljön i åtanke. Det var svårt att bevara patienternas integritet i utrymmen som delades av 

andra patienter och eventuellt deras närstående. Känslig information om patienterna var lätt 

att råka höra av de andra i det gemensamma utrymmet. För att bevara patientens integritet i 

situationer som ovan skulle till exempel känslig information kunna ges i ett enskilt rum, att 

vårdpersonalen är medvetna om problematiken och kan ge patienten information mer tyst 

eller i skrift. Den fysiska vårdmiljön kunde också brista i möjligheten att bevarandet 

patienternas kroppsliga integritet. Till exempel upplevdes inte skynket som delar av 

utrymmet mellan två sängar i en flersal som tillräcklig vid intimare undersökningar/åtgärder. 

Det upplevdes av patienterna som viktigt att få möjlighet att välja om de ville vårdas i flersal 

eller enkelsal. När det rådde platsbrist på sjukhusavdelningen upplevdes detta särskilt 

problematiskt och innebar en känsla av otrygghet och inskränkning av patienternas 

personliga sfär. Det är viktigt att utformningen av vårdsalarna ger en känsla av avkoppling 

och harmoni för att patienterna lättare ska kunna läka (Bergbom, 2014). Vården ska i 

enlighet med hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) vara utformad så att patienten 
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upplever att sin värdighet och integritet som bevarad. För att främja upplevelsen av bevarad 

integritet hos patienterna när de vårdas på sjukhusavdelningar behöver sjuksköterskan vara 

uppmärksam på ovan nämnda delar i vårdmiljön, till exempel kan hon vara extra noggrann 

med att dra för skynket samt att hjälpa till att skyla patienten. 

Vårt resultat visar att känna trygghet var betydande för upplevelsen av vårdmiljön och 

faktorer som främjade eller begränsade möjlighet att känna sig trygg fanns i både den fysiska 

vårdmiljön som i den psykosociala. Patienter uppgav att de kände sig otrygga under tiden de 

vårdades på sjukhusavdelningen. Att känna sig säker i miljön kunde främjas av att 

vårdpersonalen gav adekvat information och tog sig tid för att lyssna till patientens egna 

frågor samt besvarade dessa. Vårdpersonalen kunde också underlätta känsla av trygghet 

genom att introducera patienten för den nya platsen när denne ankom till avdelningen, på ett 

välkomnande sätt. Detta överensstämmer med Edvardsson (2008) som menar att det är 

viktigt att ge ett gott första intryck av platsen för patienten. Vidare framkom det att en viktig 

del till att patienterna kände sig trygga i miljön var vetskapen om att det fanns personal i 

närheten som skulle komma när patienterna ringde på hjälp. Den fysiska miljön kunde 

främja känsla av trygghet till exempel genom att det fanns bra ljus och att det var nära till 

toaletter. Så länge det finns lika många sängplatser som det finns patienter i behov av vård 

kan det anses enkelt att anpassa vårdmiljön efter patienternas behov av till exempel närhet 

till toalett. Problemen uppstår när det finns för få vårdplatser så att fler patienter än vad det 

är anpassat för får vårdas tillsammans samt när bristande intresse för patientens behov 

existerar hos vårdpersonalen. 

Resultatet pekar på att patienter har en respekt för vårdpersonal och i synnerhet läkare 

framkom i resultatet a syntesen. En förvånande upptäckt var att det framkom patienterna 

upplevde en rädsla för att säga emot, eller ifrågasätta information eller beslut ifrån 

vårdpersonalen. Men mest slående var det faktum att patienter var rädda att de skulle bli 

straffade om de ifrågasatte, det kunde exempelvis gälla att vårdpersonalen inte skulle komma 

lika fort när patienten behövde hjälp eller att de skulle få sämre omvårdnad vid till 

exempelvis hygienrutiner. Det framkom även att patienter upplevde att personalen hade 

favoriter bland patienterna, vilket skapade en stor press om att inte vara en så kallad 

”besvärlig” patient. En patient bevittnade hur en favoriserad patient hade fått ändrat 

bemötande från vårdpersonalen efter att den patienten ifrågasatte vårdpersonal vid ett 

tillfälle. Att patienten känner sig trygg i vårdmiljön är vårdpersonalens ansvar. Enligt 

Edvardsson (2010) befinner sig patienten redan i en sårbar situation, detta måste 

vårdpersonalen vara medveten om och se till att bemöta varje enskild individ med respekt för 

dennes egna önskemål och val i livet, så väl när denna vårdas på sjukhus som i det privata 

livet hemma.  

6.1.2 Vara trygg och uppleva gemenskap i vårdmiljön 

Vårt resultat visar att vårdutrymmenas utformning kunde skapa förutsättningar för att 

patienterna skulle kunna känna gemenskap till andra patienter. Samtal med medpatienter i 

flersalar ansågs som positivt och patienterna upplevde att de kunde dela erfarenheter med 

varandra. I de fall där personalen inte hade tid för samtal med patienterna i den utsträckning 
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dessa önskade lyftes medpatienterna som en viktig del för att kunna känna trygghet och 

gemenskap i vårdmiljön. Eldh (2009) menar att få träffa andra patienter som har 

erfarenheter av liknande sjukdomstillstånd och/eller symtom inte bara kan bidra till 

gemenskap utan också till lärande för patienten. Därför kan det vara av vikt att främja 

möjligheten för interaktioner mellan patienter, till exempel genom att erbjuda utrymmen och 

aktiviteter som gynnar patient gemenskap. 

Resultatet pekar på att vårdmiljön på avdelningen gärna fick vara så hemlik som möjligt med 

inslag av konst och vackra föremål. Detta skapade en upplevelse av hemtrevnad och en 

positiv känsla. Även användandet av tilltalande färger kan anses som en viktig aspekt, då 

motsatsen, vitt och grått, hade en direkt negativ inverkan på patienternas upplevelse av 

trivsel och välbefinnande. Alla patienter påverkas i olika grad av vårdmiljön, men alla 

påverkas utav den. Det ansågs viktigt att kunna anpassa lokalerna efter patienternas 

individuella behov. Att patienterna själva får välja konst och kan få sätta upp egna fotografier 

på individer som är betydelsefulla för den enskilde patienten eller kanske teckningar från 

barnbarn kan vara ett sätt att ta hänsyn till individuella preferenser. Detta återspeglas även 

inom äldreomsorgen där hemtrevnad lyft fram som kanske den individuellt viktigaste 

aspekten för att patienten ska känna sig trygg i sitt boende (Falk 2012; Lustbader, 2013 & Yeo 

et al., 2014). 

Patienterna önskade en estetisk tilltalande miljö där möjlighet att vistas i eller beskåda 

grönområden särskilts lyftes fram. Utsikten från ett patientrum kunde även fungera som 

samtalsämne och ger patient och vårdpersonal något att samtala om och genom detta kan ett 

förtroende mellan dessa växa fram. Att kunna vistas nära en naturlig miljö var viktigt, så pass 

att även konstgjorda gröna växter förhöjde sinnesstämningen hos patienterna. Tanken om att 

vårda nära naturen är inget revolutionerande nytt utan något som Florens Nightingale (1860) 

redan noterat. Nightingale belyste tillexempel viken av dagsljus och frisk luft som avsevärt 

för patienternas tillfrisknande. 

Att ha en trivsam miljö att beskåda kunde enligt resultatet fungera som en distraktion och 

kunde hjälpa patienterna att i tanken fly sin sjukdom för en stund, detta lyfter även 

Edvardsson (2005, 2008) fram som en viktig aspekt i en terapeutisk vårdmiljö. För att hjälpa 

patienten att fly sin sjukdom kan med fördel vårdavdelningarna låta konst med realistiska 

motiv dekorera väggarna (Bergbom, 2014). Konsten har en helande och vårdande potential 

där patienten erbjuds en möjlighet att förflyttas ur sitt lidande och förflyttas in i ett 

meningsfullt sammanhang. Bildkonsten kan skapa samklang mellan patientens inre 

personliga rum och det yttre patientrummet (Bergbom, 2014). Vilket också återspeglas i 

patienternas upplevelser i resultatet av syntesen. Enligt Socialstyrelsen (2005) åligger det 

sjuksköterskan att arbeta för en god och estetisk tilltalande vårdmiljö. Det kan tyckas som en 

simpel uppgift att utforma en mer tilltalande miljö med inslag av natur och att använda mer 

konst på våra vårdavdelningar, vilket kan anses vara en kostnadseffektiv åtgärd med tanke på 

de hälsofrämjande effekterna. 

En vårdmiljö som främjar läkande hos patienten innebär att patienten kan mobilisera sina 

resurser oavsett om det handlar om relationen till andra, till naturen eller religiositet. Det 

innebär att det inte bara är den fysiska vårdmiljön som bidrar till att en miljö kan anses som 
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läkande utan att den psykosociala vårdmiljön, den atmosfär som råder, bemötande och 

uppförande från andra samt sammanhang och situationer är av betydelse. En helande och 

läkande vårdmiljö kännetecknas av att den är flexibel och anpassningsbar efter både 

patienten och dennes närståendes behov (Bergbom, 2014; Edvardsson & Wijk 2009). 

En personcentrerad omvårdnad kännetecknas av relationerna mellan inblandade personer. 

Att det finns ett genuint intresse av att lära känna personen vårdpersonalen möter. Det 

kräver att vårdpersonal lyssnar till patientens berättelse om hur vårdmiljön upplevs och att 

vårdpersonalen sedan försöker anpassa miljön så att den blir så bra som möjligt för patienten 

(Edvardsson, 2010). Naturligtvis kan inga större omvälvande förändringar ske efter varje 

enskild individs önskemål. Men det handlar om att lyssna till patientens enskilda behov och 

att sedan använda sin kreativitet för att genomföra små förändringar, som på det stora taget 

kan ha stor betydelse för patientens välbefinnande (Wijk, 2014). Patienter lyfte fram just 

detta, att bli sedd och lyssnad till och att personalen gjorde ”det lilla extra” som viktiga delar 

för att vårdmiljön skulle upplevas positivt. Detta borde gå att applicera i ännu större grad ute 

i verksamheterna. För nog korrigeras kuddar för att patienten ska ligga så bekvämt som 

möjligt, nattygsbordets avstånd till sängen regleras efter hur långa armar eller hur rörlig 

patienten är, så då borde flera anpassningar av mer kreativ karaktär vara genomförbara. 

I resultatet av syntesen framkom det att tillit till vårdpersonalen var avsevärt för att 

patienterna skulle känna sig trygga i miljön. I hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 

framgår det att relationer mellan sjukvårdspersonal och patienter ska främjas. För att 

patienterna ska kunna känna tillit till vårdpersonalen behöver de uppfatta dessa som 

kompetenta och medicinsk kunniga. I resultatet var tillgång till information viktig för 

patienterna för att dessa skulle känna tillit till personalen, att de fick detta kontinuerligt 

under deras vårdvistelse samt att informationen inte skiftade beroende på profession på 

vårdpersonal. Detta stämmer överens med Edvardsson (2005) som menar att det är viktigt 

att patienten förstår vad som händer och att tillit främjas av att vårdpersonalen är ärlig i både 

svar samt agerande. Av resultatet framkommer det, att det som kan benämnas som 

vårdklimat, vilket också kanske är den främsta delen i den psykosociala vårdmiljön har stor 

betydelse för hur patienterna upplever vårdmiljön. Med vårdkultur menas det som ”sitter i 

väggarna”, vilken atmosfär eller stämning som råder på avdelningen. Detta sammanlänkas 

med hur patienterna har uppfattat omvårdnaden som god eller inte. Ett kallt och ogästvänligt 

klimat skapar en upplevelse av dålig omvårdnad medan en god omvårdnad sammanlänkas 

till en trygg och omslutande atmosfär (Edvardsson, 2008; Edvardsson & Wijk, 2009). 

 

Vårdmiljön på sjukhusavdelningar kan förbättras, både större förändringar och mindre är 

genomförbara. De större förändringarna kräver politiska beslut och en större budget än vad 

mindre förändringar kräver. Som sjuksköterska är det av vikt att delta i samhällsdebatten för 

att främja befolkningens hälsa, att där vara den aktör som se till att delge beslutsfattare om 

vårdmiljöns betydelse för patienternas upplevelse när de vårdas på sjukhus, så att en 

förbättring av vårdmiljön kan ske. I framtiden kommer troligen högre krav ställas på 

sjukhusens utformning i framtiden liksom patienternas upplevelse av trivsel vilket 

sjukvården måste motsvara för att kunna vara en konkurrens mot andra sjukhusalternativ. 

Mindre förändringar som att införa mer konst eller grönska på avdelningen är lättare att 

genomföra. Beroende på avdelningens policy kan levande växter tillföra en känsla av närhet 
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till naturen vilket enligt resultatet av syntesen enbart frambringade positiva känslor hos 

patienten. För att förbättra den psykosociala vårdmiljön bör arbetsplatsen se över rutiner för 

bemanning så att tillräckligt med personal finns till varje arbetspass för att på så sätt minska 

stressnivån på avdelningen. Vidare bör en diskussion om hur vårdpersonalen på bästa sätt 

kan arbeta utifrån en personcentrerad omvårdnad också blir tydlig. 

6.2 Metoddiskussion 

Arbetet är en systematisk litteraturstudie och analyserades med en beskrivande syntes av 

bearbetat material enligt Friberg (2012) för att beskriva patienters upplevelser av vårdmiljön 

när de varit inneliggande på sjukhus. Denna metod valdes därför att Friberg utgått från 

Evans metod och beskrivit denna på ett tydligare sett. Metoden är beskriven på svenska vilket 

innebär att risken för feltolkning av texten minskar. Styrkorna med denna metod enligt 

Friberg (2012) är att den är anpassad för att få en ökad förståelse för patienters upplevelser 

då metoden innebär att likheter och skillnader mellan de olika nyckelfynden identifieras och 

leder till ny kunskap inom området. Denna nya kunskap kan sedan användas för att kunna 

erbjuda en tryggare och säkrare vård för patienterna. Men enligt Friberg (2012) finns även 

svagheter med denna typ av metod, då arbetets författare måste förlita sig till redan bearbetat 

material där studierna kan ha utgått från ett annorlunda syfte än vad syftet med detta arbete 

har. 

Datainsamlingen har varit svår, då studier med upplevelser av vårdmiljön så som den 

beskrivs av patienter varit få. De flesta av studierna som framsöktes valdes bort då studierna 

innehöll ett eller flera av de exklusionkriterer som författarna till arbetet upprättat. Till 

exempel så handlade flera av studierna om vårdmiljön inom äldreomsorg, psykiatri eller 

intensivvård. Det resonerades om studier skulle framsökas i andra databaser eller att andra 

sökord skulle läggas till. Det som talade för att andra databaser skulle användas var att om 

fler studier hittades skulle urvalet bli större och fler studier med god kvalitet skulle kunna 

väljas. Hindret för att göra detta var tidsbristen. Det som istället gjordes var att granska de 

studier som handlade intensivvård. Detta resonerades grundligt och vid första anblick 

stämde de övergripande överens med de andra studierna om hur vårdmiljön upplevdes av 

patienterna. De flesta av studierna stämde även överens med arbetets syfte, detta är enligt 

Friberg (2012) det viktigaste att ta till hänsyn vid urval av studier som ska ingå i analysen. Då 

intensivvård tillhör en specialitet inom sjuksköterskeprofessionen övervägdes det grundlig 

att ta med en sådan studie, vissa upplevelser skiljde sig mot de andra studierna då det finns 

annan medicinsk utrustning samt att det är en annan personaltäthet inom intensivvården. 

En av dessa studier ansågs ej skilja sig märkvärdig från de andra. Då det endast är en av 

studierna som använts till analys som handlar om intensivvård kommer ej resultat formas av 

detta. De studier som analyserats representeras från länder i Europa som har en liknande 

sjukvård som Sverige, detta bidrar till att resultatet är applicerbart inom den Svenska 

sjukvården.  

Vid påbörjandet av arbetet övervägdes att använda sig av en annan typ av metod. Metoden 

som betraktades då var att genomföra intervjuer för att då utformat egna frågor och 
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följdfrågor för att tydligare svara på arbetets syfte. Styrkan med att genomföra egna 

intervjuer enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) är att vi då kunde påverkat valet av 

informanter och då fått en mer varierad information. Då vi ej använde oss av intervjuer vid 

datainsamlingen var vi begränsade till svar på frågor som vi ej formulerat själva och 

sammanfattningar av dessa svar av studiernas författare. Denna metod upplevdes ej som 

aktuell efter övervägning och diskussioner med kurskamrater och lärare på grund av 

tidsbrist. 

 

Arbetet har författats av två personer, detta har underlättat vid tillfällen då texten behövts 

revideras då har författarna kunnat diskutera vad som ska skrivas. Det har även sparat tid i 

vissa moment som till exempel vid första delen av datainsamlingen då författarna kunde 

arbeta samtidigt i olika databaser. Det har även ibland varit svårt att komma överens över det 

som ska författas då vi ej delat samma uppfattning om hur texten ska formuleras eller hur 

analysen ska tolkas. 

Giltighet enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) innebär att de uppgifter som 

presenteras i ett vetenskapligt arbete är sanningsenliga med det som finns i originalkällorna 

samt att analysprocessen är välbeskriven. Arbetet anses ha en hög giltighet då arbetet utgått 

från Fribergs (2012) beskrivning av vad en systematisk litteraturstudie är, samt hur analysen 

går till vid en beskrivande syntes. Studierna som är framsökta på databaserna Discovery och 

Cinahl är peer review studier, detta innebär att de granskats av expertis inom området och 

håller hög evidens. Dessa studier har sedan lästs flera gånger för att feltolkning ska undvikas 

när nyckelfynden identifierats. Även det färdiga resultatet har lästs och kontrollerats för att 

se att det som framkommit stämmer överens med innehållet i studierna som analyserats. 

Texterna har också granskats av handledare med mycket erfarenhet av forskning, genom att 

dessa sedan givit kritik och förslag till förändringar ökar giltigheten i arbetet. Citat som 

presenteras i arbetet anges för att giltigheten ska styrkas än mer, dessa har ej översatts då 

risk för feltolkning samt förlorande av meningen med texten kan ske vid översättning och i så 

fall minska giltigheten. 

Tillförlitlighet beskrivs enligt Forsberg och Wengström (2013) som att arbetet ska kunna 

genomföras åter från början utan att andra resultat framkommer om likartade förhållanden 

råder. Detta arbete anses ha hög tillförlitlighet då metodavsnitten i arbetet är väl 

dokumenterat samt att resultatet granskats och kontrollerats med de studier som analyserats 

för att se att de beskrivna upplevelserna i resultatet ej frångår från original beskrivningarna. 

Tillförlitligheten stärks också enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) då arbetet är 

författat av två personer då bägge granskat samt analyserat studierna. 

Överförbarhet beskrivs enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) i vilken omfattning 

resultatet kan överföras till andra områden eller förhållanden. Överförbarheten stärks av en 

tydlig beskrivning av urval, datainsamling, analys finns. Arbetets urval, datainsamling samt 

analys är väl beskriven. I och med att dessa punkter är väl beskrivna ger det läsaren möjlighet 

att bedöma överförbarheten av arbetet och om resultatet kan överföras till andra kontext. 
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6.3 Etikdiskussion 

De studier som användes av analys för arbetet har alla blivit godkända av en etisk kommitté 

för att publicera sina studier. Författarna till detta arbete valt att presentera citaten på 

originalspråk då risken för feltolkning anses vara minst då, det finns dock en viss risk att 

feltolkning skett då författarnas modersmål ej är engelska. Även denna risk har författarna 

försökt minimera då även en utomstående person tolkat citaten. Genomgående har korrekta 

referenser angivits till presenterad källa i arbetet samt att den text som har författats ej 

frångått det originaltexten handlat om. Avslutningsvis anser författarna att de ej 

uppmärksammat några övriga etiska problem med arbetet. 

7 SLUTSATSER 

Syftet med arbetet var att beskriva vårdmiljön på sjukhus så som den upplevs av patienter 

som vårdats inneliggande. I resultatet framkom det att både den fysiska och den psykosociala 

vårdmiljön var viktig för patienternas upplevelser, samt att dessa två delar samverkar med 

varandra. Det framgår i resultatet att upplevelsen av vårdmiljön kan skapa en känsla av 

otrygghet och utsatthet. Framför allt äger personalen stor vikt i att se till att omvårdnaden 

upplevs trygg och positiv genom sitt bemötande av patienten utifrån de förutsättningar som 

finns i vårdmiljön. Specifikt är det av stor vikt att ta hänsyn till individuella önskemål hos 

patienterna är avsevärt för att kunna uppnå en optimal och personcentrerad vårdmiljö. En 

viktig del för omvårdnaden är att upprätta goda förutsättningar för hälsofrämjande arbete 

och det åligger sjuksköterskan att se till att vårdmiljön kan främja det. Kunskaper behövs om 

vårdmiljöns betydelse i sjuksköterskans omvårdnad, något som kan diskuteras mer redan i 

sjuksköterskeutbildningen. Detta skulle kunna skapa en medvetenhet hos sjuksköterskan 

som sedan kan använda denna kunskap praktiskt i sitt arbete. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Det är av särskild vikt att vidare forskning om hur vårdmiljön upplevs lyfts fram för att 

frambringa dessa kunskaper. Dessa kan ligga till grund för nya riktlinjer om hur vårdmiljön 

kan verka hälsofrämjande för patienten i en tid där allt större krav ställs på en vård bedriven 

utifrån ett personcentrerat omvårdnadsperspektiv. 
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upplevelser av 
bemötandet av 
vårdpersonal och 
upplevelsen av 
den vård de fått 
samt upplevelser 
av sjukhusmiljön 
på avdelningen 
som de vårdats 
på. 

Kydd, 
(2008), 
Journal of 
Nursing 
Manageme
nt 
 

The patient 
experience of 
being a delayed 
discharge 

Undersöka äldres 
upplevelser av att 
kvardröjas på en 
vårdavdelning. 

Kvalitativ 
studie. 
Etnografisk 
ansats, 
intervjuer och 
observationer 
där 14 patienter 
deltog. 

Resultatet 
beskrivs i tre 
stycken teman. 
Sammanfattnings
vis handlar 
studien om 
patienters 
upplevelser av 
vårdpersonalens 
bemötande samt 
upplevelsen av 
sjukhusmiljön när 
de vårdats på 
sjukhus. 
 
 

Larsen, 
Larsen & 
Birkelund, 
(2014),  
Journal 
Of 
Advanced 
Nursing 
 

A 
companionship 
between 
strangers – the 
hospital 
environment as 
a challenge in 
patient – 
patient 
interaction in 
oncology wards 

Undersöka 
vårdmiljöns 
betydelse för 
interaktion mellan 
patienter med 
cancer. 

Kvalitativ 
studie. 
Observation och 
intervjuer, 85 
observerades 
samt 20 
intervjuades. 

Resultatet 
beskrivs i ett tema 
och fem stycken 
subteman 
Sammanfattnings
vis handlar 
studien om 
patienters 
upplevelser av 
sjukhusmiljön, 
personalens 
bemötande samt 
realationer till 
medpatienter. 

Odell, 
(2000), 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
 

The patient’s 
thoughts and 
feelings about 
their transfer 
from intensive 
care to the 
general ward 

Undersöka hur 
patienter upplever 
det att flytta från en 
intensivvårdsavdelni
ng till en vanlig 
avdelning. 

Kvalitativ 
studie. 
Fenomeologisk 
ansats, 
semistrukturera
de intervjuer 
där 6 personer 
deltog. 

Resultatet 
beskrivs i tre 
stycken teman. 
Sammanfattnings
vis handlar 
studien om 
patienters 
upplevelser av 
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personalens 
bemötande samt 
deras upplevelse 
av sjukhusmiljön. 
 

Olausson, 
Lindahl & 
Ekebergh, 
(2013), 
Intensive & 
Critical 
Care 
Nursing 
 

A 
phenomenologi
cal study of 
experiences of 
being cared for 
in a critical care 
setting: The 
meanings of the 
patient room as 
a place of care. 

Undersöka 
betydelsen av 
vårdmiljön på en 
intensivvårdsavdelni
ng. 

Kvalitativ 
studie. 
Fenomenologisk 
ansats, 
intervjuer samt 
fotografier där 9 
patienter deltog. 

Resultatet 
beskrivs i 7 
stycken teman. 
Sammanfattnings
vis handlar 
studien om 
patienters 
upplevelser av 
sjukhusmiljön, 
relationen till 
vårdpersonal och 
deras bemötande. 
 

Ronsten, 
(2009) 
Sverige 

Ett 
patientvänligt 
sjukhus – 
Exemplet Visby 
lasarett. 

Undersöka 
patienters 
upplevelser av 
vårdmiljön på Visby 
lasarett efter 
ombyggnation. 

Kvalitativ 
studie. 
Fenomenologisk 
ansats, 
intervjuer där 11 
patienter deltog. 

Resultatet 
beskrivs i tre 
stycken teman 
och 14 stycken 
subteman. 
Sammanfattnings
vis handlar 
studien om 
patienters 
upplevelser av 
miljön på 
sjukhuset, 
relationen till 
andra patienter 
samt relation och 
bemötande från 
vårdpersonal. 

Timmerma
n, 
Uhrenfeldt 
& 
Birkelund, 
(2013), 
European 
Journal of 
Cancer 
Care 
 

Cancer patients 
and positive 
sensory 
impressions in 
the hospital 
environment – 
a qualitative 
interview study. 

Undersöka hur 
cancerpatienter 
upplever positiva 
sinnesintryck i 
vårdmiljön. 

Kvalitativ 
studie. 
Intervjuer där 6 
patienter deltog. 

Resultatet 
beskrivs i två 
stycken teman. 
Sammanfattnings
vis handlar 
studien om 
patienters 
upplevelser av 
personalens 
bemötande samt 
upplevelsen av 
sjukhusmiljön. 
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