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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att sammanställa aktuell forskning och därmed 

beskriva patienters uppfattningar och upplevelser av vårdmiljön. Artikelsökningen 

genomfördes i databasen MedLine (via PubMed) och kompletterades med manuell sökning i 

valda källors litteraturlistor. Elva artiklar som motsvarade studiens syfte granskades och 

resultatet sammanställdes enligt Katie Erikssons syn på miljö. Under den andliga miljön 

sorterades kategorin naturen utanför. Under den psykosociala miljön sorterades kategorierna 

estetiken – avspeglar vården, välkomnande miljöer, vårdmiljöns betydelse för en bevarad 

integritet, hemlika miljöer samt sjuksköterskan – en del av vårdmiljön. Under den fysiska 

miljön sorterades kategorierna ljus, ljud och lukt, enkel- och flerbäddssalar samt aktiviteter. 

Resultatet visade att närheten till naturen ansågs främja vården, vilket även god estetik samt 

välkomnande miljöer gjorde. Vårdmiljön visade sig ha möjligheter att främja känslan av en 

bevarad integritet, framförallt gällande vistelse i enkel- eller flerbäddssalar. En hemlik miljö 

där patienter kunde känna igen sig, påvisades inge trygghet och personlig kontroll. 

Sjuksköterskan ansågs ha stor möjlighet att påverka huruvida vårdmiljön uppfattades som 

positiv eller negativ. Resultatet visade att omvårdnadsteoretikernas tankar kring 

miljöbegreppet från 1800 och 1900 - talet fortfarande är aktuella. Då det ständigt sker en 

förändring i samhället och missnöje framkommer angående vårdmiljön är fortsatt forskning 

inom området nödvändigt.  

Nyckelord: Vårdmiljö, patienter, sjuksköterskan 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The aim of the literature review was to compile current research and thus describe patients’ 

perceptions and experiences of the care environment. Browse were conducted through the 

database MedLine (PubMed) and supplemented with manual search in the reference lists. 

Eleven articles representing the study purpose was reviewed and the results were compiled 

according to Katie Eriksson’s approach of the environment. In the spiritual environment the 

category nature was included. In the psychosocial environment the categories aesthetics - 

reflecting care, welcoming environments, the care environments’ importance for preserved 

integrity, home-like environments, and the nurse - a part of the care environment was 

included. Under the physical environment the categories lighting, sound and smell, single-and 

multi-bed rooms and activities were included.  The result showed that being close to nature 

was considered facilitate the care, which also good aesthetics and welcoming environments 

did. The care environment was shown to have opportunities to promote a feeling of preserved 

integrity, especially stays in single or multi-bed rooms. A home-like environment, where 

patients could recognize themselves, was considered secure. The nurse was reported to 

influence the care environment in both a positive and a negative direction. Finally, the result 

shows that the nursing theorist’s views of the environment from 1800 - 1900s, still are in 

question. However, the society is constantly changing and dissatisfaction about the care 

environment have been reported, further research is necessary.  

Key words: Care environment, patients, nurse 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion ..................................................................................................................................... 1 

1.1   Historisk tillbakablick ................................................................................................................. 1 

1.2   Sjukhusens utformning ................................................................................................................ 2 

1.3   Begreppsdefinition – miljö och vårdmiljö ................................................................................... 2 

1.4   Problemformulering .................................................................................................................... 3 

1.5   Syfte ............................................................................................................................................ 3 

1.6   Frågeställning .............................................................................................................................. 3 

2. Metod............................................................................................................................................... 4 

2.1   Design .......................................................................................................................................... 4 

2.2   Sökord, sökstrategi och urvalskriterier ........................................................................................ 4 

2.3   Urvalskriterier ............................................................................................................................. 4 

2.4   Dataanalys ................................................................................................................................... 5 

2.5  Forskningsetiska överväganden .................................................................................................... 6 

3. Resultat ............................................................................................................................................ 7 

3.1 Andliga miljön ............................................................................................................................... 8 

3.1.1   Naturen utanför ..................................................................................................................... 8 

3.2 Psykosociala miljön ....................................................................................................................... 8 

3.2.1   Estetiken – avspeglar vården ................................................................................................ 8 

3.2.2   Välkomnande miljöer ........................................................................................................... 9 

3.2.3   Vårdmiljöns betydelse för en bevarad integritet ................................................................. 10 

3.2.4   Hemlik miljö ....................................................................................................................... 11 

3.2.5   Sjuksköterskan – en del av vårdmiljön ............................................................................... 12 

3.3 Fysisk miljö ................................................................................................................................. 13 

3.3.1   Ljus, ljud och lukt ............................................................................................................... 13 

3.3.2   Enkel- och flerbäddssalar ................................................................................................... 14 

3.3.3   Aktiviteter ........................................................................................................................... 15 

4. Diskussion ..................................................................................................................................... 16 

4.1   Huvudresultat ............................................................................................................................ 16 

4.2   Resultat diskussion .................................................................................................................... 16 

4.3   Metod diskussion ....................................................................................................................... 19 

4.4   Allmän diskussion ..................................................................................................................... 20 

5. Referenslista .................................................................................................................................. 22 

Bilaga 1 ................................................................................................................................................. 25 



 
 

Bilaga 2 ................................................................................................................................................. 27 

Bilaga 3 ................................................................................................................................................. 30 

Bilaga 4 ................................................................................................................................................. 31 



1 
 

1. Introduktion 

1.1   Historisk tillbakablick 

Redan på antiken (400 f. Kr) beskrev filosofen Hippocrates miljöns påverkan på hälsan och 

välbefinnandet (Weiss & Lonnquist, 2000). Även Florence Nightingale uppmärksammades 

för sitt betydelsefulla arbete för miljön under 1800 – talet. Nightingale hävdade att ljus, frisk 

luft och estetik skulle vara en del av vården. Hon menade att närhet till naturen kunde påverka 

patienters välbefinnande. Miljöns utformning kunde också hjälpa patienter till att få bättre 

kondition och stödja kroppens läkande process (Nightingale, 1969). Sedan 1970 – talet råder 

konsensus bland omvårdnadsteoretikerna kring omvårdnadens bärande begrepp, även kallade 

”metaparadigm”. Dessa begrepp är människa, omvårdnad, hälsa samt miljö (Rooke, 1995; 

Kristoffersen et al. 2005). Kristoffersen et al. (2005) förklarar omvårdnadens metaparadigm 

som ett paraply som innefattar all kunskap inom omvårdnad. Rooke (1995) menar att 

begreppet miljö är det minst utvecklade begreppet av omvårdnadsteoriernas bärande begrepp. 

Omvårdnadsteoretiker som valt att utveckla miljöbegreppet är förutom Nightingale även 

Martha Rogers och Jean Watson och Katie Eriksson.  

Miljöns betydelse inom omvårdnadsteorierna har alltså varit av varierande tyngd under 

årtionden. I senare omvårdnadsteorier på 1950 – 60 talet har miljön fått stått tillbaka och givit 

plats åt begreppet omvårdnad. Under 1970 – 80 talet återfick miljön sin ökade betydelse och 

teoretikerna började väga in sjuksköterskans delaktighet i miljön (Rooke, 1995). Martha 

Rogers (1970) menar att människan och miljön är oskiljaktiga öppna system. Hon hävdar att 

det ständigt sker ett energiutbyte mellan människan och miljön där människan inte anpassar 

sig efter miljön hon vistas i. Rogers förklarar detta med att människan och miljön befinner sig 

på ett ömsesidigt plan där båda parterna påverkar varandra. I samma anda som Rogers (1970) 

beskriver Jean Watson (1985) interaktionen mellan människa och miljö. Hon beskriver detta 

som ett samspel där parterna står i beroendeställning till varandra. Watson (1985) hävdar att 

en personlig och trivsam miljö är hälsofrämjande och betonar att sjuksköterskan har ett 

ansvarstagande gällande tillämpandet av estetisk tilltalande miljöer. Omvårdnadsteoretikern 

Katie Eriksson (1987) delar in miljön i det fysiska, det psykosociala och det andliga 

livsrummet. Hon beskriver det fysiska rummet som en förutsättning för människans 

livsfunktioner, det psykosociala rummet som samspelet mellan patientens ”jag” och det 

konkreta andra samt det andliga livsrummet som människans relation till sin tro. 
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1.2   Sjukhusens utformning 

I en review av Söderback et al. (2004) skildras miljöns utveckling inom omvårdnad. De 

beskriver att rehabiliteringen av patienter på 1950 - talet fokuserades på att använda naturen 

som sysselsättning. Under 1960 - 70 talet fick sjukhusträdgårdarna genomslagskraft och 

började användas för återhämtning hos patienterna.  Detta visade sig effektivt och fick en 

betydande del av vårdandet under 1980 – talet. Intresset för estetikens betydelse och 

utveckling i sjukhusmiljöer har vuxit i samband med att psykisk ohälsa har ökat under 1990 - 

talet. Geimer - Flanders (2009) utvecklar detta och menar att det sedan länge är känt att den 

psykiska miljön påverkar sjukdomsutvecklingen hos patienter. Den historiska tillbakablicken 

visar att sjukhusens utformning har haft stor betydelse för patienter. Senare forskning inom 

området (Pattison & Robertson, 1996; Thorne et al. 1998; Williams & Irurita, 2004, 2006; 

Andersson et al. 2008) visar att miljön innehåller många dimensioner som kan uppfattas både 

som positivt och negativt beroende på vem som tolkar.  

1.3   Begreppsdefinition – miljö och vårdmiljö 

Enligt Nationalencyklopedins nätupplaga (2009) definieras miljö som ”omgivning, omgivande 

förhållanden (Ordet används särskilt när det är fråga om samspelet mellan omgivning och 

däri verkande människor, djur, växter eller andra organismer)”. Även Bruce och Lind (1991) 

och Fridell (1998) menar att miljön innefattas av människorna i rummet och hur de talar, 

handlar och uppträder. Liksom Rogers (1970), Watson (1985) och Eriksson (1987) utvecklar 

Kristoffersen et al. (2005) begreppet miljö och menar att individens inre och yttre miljö är 

betydelsefulla för att belysa patienters välbefinnande. I den inre miljön finns tankar och 

värderingar, i den yttre miljön innefattas omgivningen, som t.ex. naturen eller sjukhusmiljön.  

Thorne et al. (1998) hävdar i sin review att flera omvårdnadsteoretiker beskriver miljön som 

den närmsta omgivningen eller som en individuell uppfattning, utan att för den anledningen ta 

med sociala, politiska eller ekonomiska aspekter. Kristoffersen et al. (2005) belyser det 

estetiskt tilltalande i miljön men påpekar att det är en subjektiv upplevelse som gör det 

omöjligt att sammanställa vad som är estetiskt tilltalande.  

Nationalencyklopedins nätupplaga (2009) beskriver vårdmiljö som ”den sociala miljön på en 

avdelning eller mottagning. Med termen miljö avses kontakter, skeenden och förhållanden 

mellan patienter och personal…//.. Den fysiska vårdmiljön kan fungera som en resurs, då den 

med sin utformning och karaktär ger förutsättningar för vårdarbetet.” 
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1.4   Problemformulering 

Tidigare forskning inom området visar att miljön under alla tider haft stor inverkan på 

människan, både positivt och negativt (Bruce & Lind, 1991; Pattison & Robertson, 1996; 

Thorne, et al. 1998; Söderback et al. 2004; Andersson et al., 2008; Geimer-Flanders, 2009). 

Olika omvårdnadsteoretiker belyser i sina teorier miljöns betydelse för omvårdnaden 

(Nightingale, 1969; Rogers, 1970; Watson, 1985; Eriksson, 1987). Sjuksköterskan utgör en 

del av miljön på sjukhusen (Bruce & Lind, 1991; Fridell, 1998), och påverkar även sin 

omgivning (Williams & Irurita, 2004, 2006). Därför är det av värde att sammanställa aktuell 

kunskap om vårdmiljöns betydelse ur ett patientperspektiv för att öka sjuksköterskans 

möjligheter att främja patienters välbefinnande.    

1.5   Syfte  

Syftet var att sammanställa aktuell forskning och därmed beskriva patienters uppfattningar 

och upplevelser av vårdmiljön. 

1.6   Frågeställning  

 Hur uppfattar och upplever patienter vårdmiljön?  
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2. Metod 

2.1   Design 

En beskrivande litteraturstudie.   

2.2   Sökord och sökstrategi 

En systematisk litteratursökning har genomförts via Högskolan i Gävles bibliotek på 

databasen MedLine (PubMed). Forsberg och Wengström (2008) beskriver olika databasers 

innehåll och hävdar att Medline och PubMed är en bred databas som täcker medicin, 

omvårdnad och odontologi. De menar att Medline är en användbar databas vid 

omvårdnadsforskning. Sökorden som använts var: Environment, Health Facility Environment, 

Organization AND administration, Health Facility Environment/organization, Health facility 

environment/organization AND administration. Via Karolinska institutets (KI) hemsida 

återfanns Medical Subject Headings (MeSH termer) för aktuellt område. MeSH termer 

kompletterades med Major topics för att smalna av sökningen. Sju artiklar återfanns vid 

sökningen av artiklar. Forsberg och Wengström (2008) hävdar att första steget då en relevant 

artikel är funnen är att studera dess referenslista och söka efter artiklar som innehåller berört 

ämne och på så vis genomföra en manuell sökning. Ytterligare fyra kompletterades via 

sökning i valda källors litteraturlistor. Vid urval nummer ett lästes abstrakten. Vid urval 

nummer två granskades artiklarnas relevans och artiklar som inte svarade mot uppsatsens 

syfte och frågeställningar valdes bort. Utfall av sökning presenteras i Tabell 1. 

Sammanfattning av inkluderade artiklar framgår i Tabell 2 se Bilaga 1.  

2.3   Urvalskriterier 

Artiklarnas syfte skulle motsvara det syfte som uppsatsen ämnade besvara. Inklusionskravet 

vid artikelsökningarna var att deltagarna i studierna skulle vara vuxna, dvs. ha en ålder över 

19 år samt att artiklarna skulle vara på engelska eller svenska. Åldersbegränsning lades till 

inför sista sökningen och artiklarna fick inte vara äldre än tio år. Exklusionskriterierna vid 

artikelsökningen var att deltagarna inte skulle lida av specifika problem som kognitiva 

störningar, t.ex. demens. De artiklar som exkluderades fokuserade på förändringar i miljön för 

att tillfredsställa dessa specifika patientgruppers särskilda behov. 
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 Tabell 1. Utfall av sökning   

Datum Databas Sökord 

Antal 

träffar  

Urval 

1 

Urval 

2 

20091112 Medline Environment [MESH] 673758     

20091112 Medline Health facility environment [MESH] 4846     

20091112 Medline 

Organization AND administration 

[MESH] 440991     

20091112 Medline 

Organization AND administration 

[MESH], Limits; Svenska, engelska; All 

adult 19+ 64259     

20091112 Medline 

Health facility environment/organization 

[MESH] 1525     

20091112 Medline 

Health facility environment/organization 

[MESH]; Limits; Svenska, Engelska; All 

adult 19+ 365     

20091112 Medline 

Health Facility 

Environment/organization AND 

administration [MAJOR] 787     

20091112 Medline 

Health Facility 

Environment/organization AND 

administration [MAJOR], Limits; 

Svenska, engelska; 19+ 182     

20091112 Medline 

Health Facility 

Environment/organization and 

administration [MAJOR], Limits; 

Svenska, engelska; 19+; published in the 

last 10 years . 133 20 7 

  

Manuell sökning 

i valda källors 

referenslistor       4  

   Totalt   11  

 

2.4   Dataanalys 

Valda artiklar inom området har kvalitetsgranskats enligt kriterier beskrivna av Polit och Beck 

(2008). Områden som valdes att kvalitetsgranskas för de kvalitativa studierna var mättnad 

(saturation), rik beskrivning av context, triangulering, citat, member check, överförbarhet, 

angivna inklusionskriterier, etiskt ställningstagande samt tydlig beskrivning av dataanalys. 

För studier med kvantitativ ansats bedömdes kvaliteten då man granskade deltagarantal, 

beskrivning av context, tydliga inklusionskriterier/ exklusionskriterier, etiskt 

ställningstagande samt tydlig beskrivning av dataanalys, se Tabell 3 Bilaga 2. 

Artiklarna lästes igenom och relevant fakta som besvarade syfte och frågeställning har 

bearbetats. Kategorier sammanställdes via en ”mindmap” (se Bilaga 3) och utgjorde därefter 
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underrubriker i uppsatsens resultatdel. Kategorier delades in under huvudrubriker enligt Katie 

Erikssons (1987) syn på miljön, se Figur 1. 

2.5  Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2008) betonar de etiska överväganden som bör göras vid 

systematiska litteraturstudier. De menar att det är författarens skyldighet att välja artiklar som 

har blivit godkända av en etisk kommitté. Författarna har även skyldighet att redovisa alla 

artiklar som stödjer respektive inte stödjer syftet. Detta har vi beaktat vid vår datainsamling 

samt under hela uppsatsskrivandet.  
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 Naturen utanför   Estetiken – avspeglar 

vården 

 Välkomnande miljöer 

 Vårdmiljöns betydelse 

för en bevarad 

integritet 

 Hemlik miljö 

 Sjuksköterskan – en del 

av miljön 

 Ljus, ljud och lukt 

 Enkel- och 

flerbäddssalar 

 Aktiviteter 

3. Resultat 

Utifrån nio kvalitativa artiklar, en kvantitativ artikel och en artikel med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats har en sammanställning gjorts av patienters uppfattningar och upplevelser 

av vårdmiljön. Inledningsvis beskrivs den andliga miljön, den psykosociala miljön och 

slutligen lyfts den fysiska miljöns betydelse fram. Indelningen har gjorts på följande sätt; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Presentation av resultatet 

De kvalitativa artiklarna utgörs av tio intervjustudier. I tre av studierna har även fältstudier 

och observationer ingått. Sju av studierna har bandinspelats. I en studie har deltagarna 

tilldelats kameror för att själva fotografera det som ansågs positivt respektive negativt.  

I den kvantitativa studien har ett frågeformulär delats ut till deltagarna i studien, se Bilaga 4. 

             

VÅRDMILJÖ 

 

Andlig miljö 

 

 

Psykosocial miljö 

 

Fysisk miljö 
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Deltagarna i de inkluderade studierna vårdades på medicinsk vårdavdelning, kirurgisk 

vårdavdelning, onkologisk vårdavdelning, geriatrisk vårdavdelning, BB, öron- näsa- hals 

avdelning samt på äldreboende.  

För specifik redovisning av inkluderade studier, se Tabell 2 Bilaga 1. 

3.1 Andliga miljön 

3.1.1   Naturen utanför  

Flertalet studier (Douglas & Douglas, 2004, 2005; Edvardsson et al., 2005, 2006; Edvardsson 

2008; Rowlands & Noble, 2008) visar att naturen har en positiv inverkan på patienters 

välbefinnande. Resultatet av den fotostudie som genomfördes av patienterna i Douglas och 

Douglas (2005) studie visade att patienterna uppskattade fönster i sjukhussalarna som gav 

dem möjlighet att ta del av livet utanför. Genom att ta del av naturen utanför ansåg patienterna 

att tankarna kring sjukdomen distraherades och därmed skapades ett lugn inom dem.  

Patienterna i Edvardsson et al. (2005) studie beskrev också detta och menade att de ingavs 

hopp inför morgondagen då de fick möjlighet att låta tankarna vandra iväg från sjukdomen. 

Patienterna i Edvardssons et al. (2006) studie beskrev desamma men tillade även att miljön 

utanför kunde skapa nya krafter åt dem. Studier (Edvardsson et al., 2006; Edvardsson 2008) 

har visat att målningar, akvarium och fönsterutsikt är exempel på objekt som kan fånga 

betraktarens intresse och flytta fokus från sjukdomen för en stund. Liknande upplevelser 

rapporterades av patienterna i Rowlands och Noble (2008) studie men de gav också uttryck 

för att renlighet, ljusa och luftiga miljöer även påverkade sinnesstämningen. Stora fönster och 

möjligheter till utomhusvistelse har visat sig uppskattas av patienter. De patienter som inte 

hade förmågan att själva förflytta sig ut ansåg att de stora fönstren ändå gav dem möjlighet att 

ta del av miljön utanför (Douglas & Douglas, 2004; Rowlands & Noble, 2008). 

”I mean, you can rest in a nice view from a window and also rest in pictures on the wall, 

being able to let your thoughts wander off. Just like being in the forest, having something to 

relaxing to look at is a form of recovery for me, it provides energy and a moment spent 

elsewhere.” 

(Edvardsson, 2008, p. 36 ) 

3.2 Psykosociala miljön 

3.2.1   Estetiken – avspeglar vården 

I studier gjorda av Edvardsson et al. (2005) och Edvardsson (2008) beskrevs patienternas 

tankar kring estetiken i vårdmiljön. Blommor, gardiner, hemlika föremål, dukar samt 
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handgjorda möbler ansågs ge uttryck för vardagligt liv bortom sjukdomstillståndet. Enligt 

patienterna i Edvardsson et al. (2005, 2006) studie speglade den fysiska miljön vården som 

gavs på avdelningen. En avdelning där ingen lagt ned tid och energi på vårdmiljön skapade 

mindre förtroende för den omvårdnad som gavs där än på en avdelning där resurser lagts på 

miljön. Patienterna som vårdades på en onkologavdelning (Edvardsson et al., 2006) beskrev 

att vissna blommor påminde om deras egen död. De hävdade även att små oansenliga detaljer 

i miljön kunde skapa en negativ bild av vården. Damm under sängen, en tom tavelkrok och 

vildvuxna blommor var exempel som patienterna gav.  

”Well, my first feeling about this place were: How is the care here? The wilted flowers in the 

windows and the worn-out character of the environment, that was really awful. You know, I 

lose confidence about the care provided if the place looks like that.” 

(Edvardsson, 2008, p. 35) 

Renligheten på avdelningen lyftes också fram som betydelsefull av en patient. Han ifrågasatte 

hur vården på sjukhuset kunde vara bra om avdelningen var smutsig och menade att 

förtroendet för omvårdnaden minskade vid smutsiga miljöer (Edvardsson et al., 2005).  

Patienterna i Douglas och Douglas (2005) studie upplevde att långa korridorer utan sittplatser 

skapade otrygghet. Den sterila sjukhusmiljön visade sig påverka patienterna då den 

uppfattades som konstig och främmande (Edvardsson et al., 2005).  

3.2.2   Välkomnande miljöer 

Som ny patient på en sjukhusavdelning ansågs det viktigt att bli väl bemött och känna 

trygghet i den nya miljön (Edvardsson et al.,2006; Edvardsson, 2008). Patienterna i 

Edvardsson et al. (2005, 2006) studie beskrev också detta och menade att en välkomnande 

miljö uppfattades som något positivt. Då de blev bemötta med ett leende, att någon 

presenterade sig, tog i hand och därmed visade intresse för deras ankomst gjorde att 

patienterna kände sig sedda. Patienterna i Edvardssons (2008) studie betonade betydelsen av 

att någon visade dem runt på avdelningen så att de hade möjlighet att bekanta sig med den nya 

omgivningen. Patienterna i Douglas och Douglas (2004) studie beskrev att en patientvänlig 

miljö upplevdes där utrymme för sociala kontakter gavs, vilket enligt Edvardsson et al. (2005) 

sällan erbjuds på sjukhus.  Douglas och Douglas (2005) redovisar i sin studie att patienterna 

ansåg att utrymmet för besökare var begränsat. Patienterna hade uppskattat om bekväma 

möbler hade funnits för besökarna och därmed givit ett välkomnande intryck. I studien gjord 

av Edvardsson (2008) beskrev en kvinna att hon ansåg det viktigt att besökare blev väl 
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bemötta på avdelningen men belyste även behovet av att praktiska möjligheter till socialt 

umgänge fanns att tillgå. Att få ha en anhörig med sig vid sjukhusvistelsen ansågs värdefullt 

för en del patienter. De menade att tryggheten som en anhörig kan ge vid psykiskt påfrestade 

sjukhusbesök inte kunde ersättas av någon annan (Shattell et al., 2005).  

3.2.3   Vårdmiljöns betydelse för en bevarad integritet 

 I flera studier (Douglas & Douglas, 2004, 2005; Malcolm, 2005) berättade patienter om de 

jobbiga förhållandena som uppstod då de blev tvungna att dela rum med andra patienter. 

Måltider, privata samtal och läkarundersökningar genomfördes trots att det enda som 

avskiljde dem från de andra patienterna var ett draperi. Patienterna beskrev även det jobbiga 

och förnedrande i att bli tvungen att gå på den tillfälliga toaletten i patientsalen. Patienterna i 

Douglas och Douglas (2004) och Malcolms (2005) studier beskrev det jobbiga och pinsamma 

med att prata om personliga angelägenheter när de andra patienterna var i närheten. 

Deltagarna i Malcolms (2005) studie trodde att kommunikationen med vårdpersonalen skulle 

fungerat bättre om avskildhet fanns att tillgå. En patient i Douglas och Douglas (2005) studie 

föreslår att kraftigare draperier eller ommöblering av sängarna kunnat motverka problemet 

med bristande integritet. En kvinna som låg inne på en sjukhusavdelning sa i en intervju att 

hon ansåg att de andra patienternas ständiga närvaro var påfrestande. 

“Privacy is very important and I don’t feel I get it here. There needs to be something more 

than just shutting the curtains around your bed as all the ward can still hear.” 

(Douglas & Douglas, 2004, p. 65) 

 

En manlig deltagare i Edvardsson et al. (2006) studie beskrev känslan av att komma för nära 

en annan patient, och därmed göra ”intrång” på dennes integritet. Mannen förklarade den 

jobbiga situationen när han, mot sin egen vilja, blivit tvungen att lyssna och se de andra 

patienternas lidande. I studien gjord av Malcolm (2005) framgår liknande resultat vid 

situationer när patienter ofrivilligt får ta del av andra patienters information. En patient 

berättade följande; 

 

”I would be really angry that I had to overhear and take on board somebody else’s problems 

when I am feeling sick myself.” 

(Malcolm, 2005, p. 160) 
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Patienterna i Edvardsson et al. (2006) studie beskrev liknande upplevelser och menade att 

balansen mellan bibehållen integritet och socialt umgänge var svårt att upprätthålla. 

Patienterna i Edvardsson et al. (2005) berättade om behovet av att ha möjligheter till att skapa 

nya kontakter och ha socialt umgänge med andra patienter. En kvinnlig deltagare beskrev hur 

sociala kontakter kan lätta upp stämningen på avdelningen.  

”The best thing about the atmosphere in this ward is that people are so fun …//…Then it’s 

really great with jokes and fun, all that lets you think of something else for a while and 

brightens up your day”  

(Edvardsson et al., 2005, p. 349) 

Douglas och Douglas (2005) fotografistudie visade att ett stort utrymme kring patientsängarna 

ansågs vara positivt då det gav möjlighet för besökarna att vistas hos patienten. Ökat utrymme 

ansågs också bevara integriteten för patienterna då andra patienter hölls på avstånd. 

Patienterna ansåg att möjlighet till avskildhet var nödvändig för att bevara en känsla av 

värdighet.  

3.2.4   Hemlik miljö 

Studier (Douglas & Douglas, 2004; Edvardsson et al., 2005; Williams et al., 2008) visade att 

trygghet och bekvämlighet relaterades till upplevelsen av en hemlik miljö. I hemlika miljöer 

kände patienterna större känslomässigt välbefinnande vilket skapade en trygghet inom dem. 

En äldre kvinna beskrev hur vårdmiljön påverkade hennes välbefinnande.  

”Well, the environment here is really comfortable and familiar, looking almost like home. 

And this means, at least for me, that I feel calmer and safer. It’s difficult to explain, but the 

everydayness of the environment makes me feel good.” 

(Edvardsson 2008, p. 35) 

När patienter gavs möjligheter till personliga val ansågs det fysiska och psykiska 

välbefinnandet öka och därmed den positiva upplevelsen av sjukhusvistelsen (Williams et al., 

2008). Patienterna i Douglas och Douglas (2004) studie påtalade bristen på valmöjligheter vid 

sjukhusvistelsen. Patienterna kunde inte själva avgöra när de ville ta en kopp kaffe eller välja 

vilken tv kanal de ville se på. De ansåg också att de hade begränsade möjligheter till att 

kontakta anhöriga och bekanta. Williams et al. (2008) visade liknande resultat då patienterna 

blev tvungna att vara inomhus, att äta annan mat samt att sova i en annan säng. 
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Patienterna i Williams et al. (2008) studie beskrev att de ofta upplevde mindre personlig 

kontroll och minskat personligt värde vid sjukhusvistelse än vid vistelse i hemmet. Vid 

vistelse i hemmet hade patienten större möjligheter att utöva fler handlingar och hade därmed 

mer självkontroll än i vistelse på sjukhus. En man beskrev känslan av att inte uppleva 

självständighet som ett resultat av vårdmiljön.  

”The environment is very different to home; you feel a loss of independence. I cannot even 

contact friends because they have mobiles and they cannot get through on the ward phone.” 

(Douglas & Douglas, 2004, p.66) 

Den personliga kontrollen diskuterades också i studien gjord av Williams och Irurita (2005) 

och relaterades till den förmåga patienten hade att påverka situationer eller miljön under 

sjukhusvistelsen. I vissa situationer och miljöer hade patienterna inte möjlighet att använda 

den personliga förmågan de bar på.  

3.2.5   Sjuksköterskan – en del av vårdmiljön 

I både Edvardsson et al. (2005) och Edvardssons (2008) studier hade patienterna väldigt olika 

åsikter om vad som uppskattades och ansågs tillfredsställa patientens behov och ge en extra 

glimt i vardagen. Vissa patienter tyckte att en vacker vårdmiljö var positivt medan andra 

tyckte om att få en oväntad kopp kaffe. Patienterna som deltog i studierna gjorda av 

Edvardsson et al. (2005) och Edvardssons (2008) lyfter fram ”det lilla extra” som 

sjuksköterskan kan göra för att patienten skall uppleva en mer terapeutisk miljö. Exempelvis 

att omsorgsfullt duka upp måltiderna med silverfat för de patienter som inte har möjlighet att 

äta i matsalen eller att erbjuda anhöriga fika då de spenderat lång tid på sjukhuset. En kvinna i 

personalen på ett ålderdomshem sa i studien av Edvardsson (2008) att de äldre som bor på 

ålderdomshemmet uppskattade att få känna en doft av kaffe emellanåt. Hon menade att kaffe 

är en del av den sociala kulturen för den äldre generation, varför det är extra viktigt att 

patienterna har möjlighet att sitta ner och fika när de önskar.  

Studier (Douglas & Douglas, 2005; Edvardsson et al.,2005) har visat att ett glatt och trevligt 

bemötande från sjukhuspersonalen ansågs vara en viktig del av vårdmiljön. Resultat från 

studier (Shattell et al., 2005; Rowlands & Noble, 2008) visade desamma då patienterna 

bestämt hävdade att sjuksköterskans attityd var viktigast vid sjukhusvistelsen. 

Sjuksköterskans attityd genomskådades också lätt av patienterna via de handlingar hon 

gjorde. En patient beskrev mötet med sjuksköterskan såhär;  
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”It was made clear to me [by the nurses]… this wasn’t said, but actions speak louder than 

words. I’m not here to help you because this is my job… this is what I love, this is what I’m 

called to do. So you are important to me as a fellow human being.” 

(Shattell et al., 2005, p. 162) 

Även om sjuksköterskan inte vidtar specifika åtgärder för patienten menade patienterna i 

Shattell et al. (2005) och Edvardsson et al. (2006) studier att sjuksköterskans närvaro kunde 

inge trygghet för patienten. Speciellt sängliggande patienter visade sig uppskatta då 

sjuksköterskan tittade till dem emellanåt så de inte behövde känna sig ensamma och 

bortglömda.  Vid situationer där patienten lider av smärta och värk kan sjuksköterskan göra 

situationen lite lättare utifrån sitt sätt att vara enligt en patient i Shattell et al. (2005) studie.  

”I’m going to tell you, when you are hurting and anyone is being nice to you, [it] is 

wonderful, you know” 

(Shattell et al., 2005, p.162) 

Den negativa interaktionen mellan sjuksköterskan och patienterna belystes av Shattell et al. 

(2005) då patienterna i studien berättade om elaka och sarkastiska sjuksköterskor. Patienterna 

menade att alla sjuksköterskor inte bemötte dem med respekt och upplevde att de var tvungna 

att ställa sig in hos sjuksköterskan för att få den vård de önskade. En kvinnlig patient i studien 

hävdade att otrevliga patienter fick vänta på hjälp längre än de patienter som kom överens 

med personalen. 

3.3 Fysisk miljö 

3.3.1   Ljus, ljud och lukt 

Resultatet av Douglas och Douglas (2005) studie visade att patienterna ansåg att en behaglig 

ljudnivå och ljusstyrka gav patienter en känsla av trygghet och hemlikmiljö. Edvardsson 

(2008) menar att ljussättningen i miljön ger budskap om den vård som ges där, ex. förknippas 

mörka utrymmen med skam. Detta betonades också av patienterna i Edvardsson et al. (2006) 

studie som beskrev hur de upplevde vårdmiljön på den onkologavdelning som de skulle få 

strålbehandling på. Patienterna upplevde det mörka utrymmet som skamfullt, skräckinjagande 

och som dödens väntrum. De beskrev att avskildheten från andra människor upplevdes som 

en önskan att gömma undan ”de stackars cancerpatienterna” från övriga patienter på sjukhuset 

och världen utanför.  

”This environment has been put aside so that no  
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via en balkong. Att komma iväg från sjukhusdoften, om bara för ett litet tag, ansågs vara one 

can accidentally be bothered by it. Only the ones who need to be here should have to face us 

poor creatures.” 

(Edvardsson et al., 2006, p. 191) 

Patienterna som hade sitt rum i nära anslutning till sjuksköterskeexpeditionen ansåg att 

ljudnivån nattetid var hög och störande (Douglas & Douglas, 2005; Edvardsson 2008). 

Patienter som vårdades i två- eller flerbäddssalar var även i viss utsträckning missnöjda med 

ljudnivån nattetid (Douglas & Douglas, 2005). Doft av urin eller avföring beskrevs i studien 

av Edvardsson (2008) kunna symbolisera en sämre kvalitet av vården. En god doft i form av 

nybakat bröd eller nybryggt kaffe tycktes istället kunna symbolisera en bättre kvalitet av 

vården. Patienterna i Douglas och Douglas (2004) och Williams et al. (2008) studier beskrev 

betydelsen av att ha tillgång till frisk luft, exempelvis positivt. 

3.3.2   Enkel- och flerbäddssalar 

Resultatet i Douglas och Douglas (2005) studie visade att det fanns skillnader i patienternas 

åsikter om god sjukhusvård beroende på om patienten vårdades på enkel- eller flerbäddssalar. 

Patienterna som vårdades på enkelbäddssalar var mer nöjda med sjukhusvistelsen än de 

patienter som vårdades på flerbäddssalar. Brist på utrymme mellan sängarna var en faktor 

som ansågs påverka integriteten negativt. Att bli tvungen att dela rum med en främling 

beskrevs ge upphov till negativa känslor som förnedring och stress av deltagarna i Malcolms 

(2005) studie. Williams et al. (2008)  och Florey et al. (2009) beskrev å andra sidan att 

patienterna som vistades i enkelbäddssalar kände sig mer ensamma då de tog lång tid mellan 

gångerna de såg eller hörde andra människor. I Williams och Iruritas (2005) studie beskrevs 

den osäkerhet en kvinna upplevde när hon vistas i en enkelbäddssal. Hon menade att ingen 

skulle märka om det skedde en försämring av hennes sjukdomstillstånd eller om hon i sin 

ensamhet ramlade och slog sig. Flertalet studier (Edvardsson et al., 2005; Williams & Irurita, 

2005; Rowlands & Noble, 2008) har visat fördelarna med flerbäddssalar och att socialt 

umgänge kan reducera oro hos patienterna. Williams et al.(2008) och Florey et al. (2009) 

rapporterar att när besökare väl togs emot ansåg de patienter som vårdades på enkelbäddssalar 

ha bättre förutsättningar för socialt umgänge samt att prata om privata angelägenheter. Att 

slippa bli störd av oljud från andra patienter ansågs också som en positiv del av att vistas i 

enkelbäddssalar. Trots detta ansåg 70% av de patienter som vistades i flerbäddssalar att de 

önskade att stanna i flerbäddssalar vid eventuella framtida sjukhusvistelser. Endast 40% av de 

som låg i enkelbäddssalar skulle föredra flerbäddssalar vid framtida sjukhusvistelser (Florey 
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et al., 2009). Trots att enkelbäddssalar uppskattades av patienterna hade Douglas och Douglas 

(2004) i sin studie stött på patienter som visade förståelse för den rådande situationen där 

flerbäddssalar förekommit. 

”It’s a struggle sleeping at night, but you can’t do anything about it; single rooms for 

everybody is not a practical option.” 

(Douglas & Douglas, 2004, p. 67) 

Patienterna i Shattell et al. (2005)  och Rowlands och Noble (2008) studier beskrev vikten av 

att ha valmöjlighet om huruvida de ville ligga på enkel- eller flerbäddssalar. Om krafter och 

ork fanns för social interaktion så önskades flerbäddssalar. Om patienterna var trötta och 

svaga på grund av sjukdomen önskades vistelse på enkelbäddssalar. Detta förklarades med 

viljan att ge utrymme för besökare och undvika att låta andra ta del av en försämring av 

sjukdomen. Patienterna på en onkologavdelning i Rowlands och Noble (2008) studie menade 

att dem genom att ta del av andra patienters upplevelser av sjukdomsförloppet minskade 

känslan av ensamhet i sin sjukdom och därmed förbättrade välbefinnandet. Patienterna i 

studien menade att det bästa sociala umgänget skedde med andra patienter i samma situation 

och inte med anhöriga.   

3.3.3   Aktiviteter 

Om det förelåg brist på aktiviteter för patienterna ansåg de själva att de ägnade mer tid åt att 

fokusera på sitt sjukdomstillstånd och vad som hände på avdelningen. Sjuksköterskans 

arbetsuppgifter studerades i större utsträckning och de ansåg sig även ha större inblick på 

andra patienters sjukdomstillstånd (Douglas & Douglas, 2004; Douglas & Douglas, 2005). 

Patienterna som deltog i Douglas och Douglas (2004) studie föreslog aktiviteter som kunde 

sysselsätta inneliggande patienter. Dessa var t.ex. ett bibliotek, ett uppehållsrum, ett spelrum 

och ett tv-rum. Patienter i Douglas och Douglas (2004) studie menade att en patientvänlig 

miljö handlade om upplevelsen av att vistas i miljön och inte om hur specifik inredning såg ut. 

En kvinna på en kirurgavdelning beskrev vad hon ansåg vara en patientvänlig miljö;   

“It’s patient-friendly when there’s something to occupy your mind during the day – a room to 

go and have a sit and a drink.” 

(Douglas & Douglas, 2004, p. 65) 
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4. Diskussion 

4.1   Huvudresultat 

Huvudresultatet visade att vårdmiljön kan sammanställas enligt Katie Erikssons syn på 

miljön. Under den andliga miljön sorterades kategorin naturen utanför. Under den 

psykosociala miljön sorterades kategorierna estetiken – avspeglar vården, välkomnande 

miljöer, vårdmiljöns betydelse för en bevarad integritet, hemlika miljöer samt sjuksköterskan 

– en del av vårdmiljön. Under den fysiska miljön sorterades kategorierna ljus, ljud och lukt, 

enkel- och flerbäddssalar samt aktiviteter. Resultatet visade att närheten till naturen ansågs 

främja vården, vilket även god estetik samt välkomnande miljöer gjorde. Vårdmiljön visade 

sig ha möjligheter att främja känslan av en bevarad integritet, framförallt gällande vistelse i 

enkel- eller flerbäddssalar. En hemlik miljö där patienter kunde känna igen sig, påvisades inge 

trygghet och personlig kontroll. Sjuksköterskan ansågs ha stor möjlighet att påverka huruvida 

vårdmiljön uppfattades som positiv eller negativ.   

4.2   Resultat diskussion 

Efter att artiklarna studerats och rubriker kategoriseras har resultatet delats upp i andlig, 

psykosocial och fysisk miljö, vilket överensstämmer med Katie Erikssons (1987) sätt att se på 

miljön. Underkategorier har sammanställts utifrån den ”mindmap” som gjordes vid 

datainsamlingen (Bilaga 3). Med de sammanställda underkategorier som uppkommit kan 

tydliga paralleller dras till omvårdnadsteoretikerna Florence Nightingale (1969), Martha 

Rogers (1970), Jean Watson (1985) och Katie Eriksson (1987). Nightingale betonar estetikens 

betydelse för patienten i form av ljus, frisk luft och närheten till naturen medan Rogers och 

Watson betonar interaktionen mellan människorna och miljön. Eriksson belyser också 

människans plats i miljön och påtalar människans behov av sociala kontakter och en 

välkomnande atmosfär. Watson beskriver även betydelsen av att få vistas i en hemlik miljö.  

Katie Eriksson (1987) definierar den andliga dimensionen utifrån människans tro, vilket vi 

inte funnit underlag för. Efter att data samlats in har däremot kategorin ”andlig miljö” fått 

innefatta naturen och dess helande kraft. Flertalet studier (Douglas & Douglas, 2004, 2005; 

Edvardsson et al., 2005,2006; Edvardsson 2008; Rowlands & Noble, 2008) är överens om att 

naturen låter patienter komma bort från vekligheten för en stund och släppa tankarna från 

nuet. Edvardsson & Rasmussen (2007) menar i sin teoretiska artikel att patienterna via 

naturen får komma bort från sjukdomstillståndet och befinna sig i en omgivning där sjukdom 

inte står i fokus. Watson (1985) betonar också den andliga miljön, men beskriver innebörden 

av begreppet i ett större perspektiv. Hon menar att sjuksköterskan står i ansvar för den 
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spirituella miljön som innefattas av bevarad integritet och en personlig icke steril miljö. För 

att uppnå detta måste sjuksköterskan acceptera patienters olika behov. Detta kan vara svårt att 

efterfölja som sjuksköterska då alla människor är olika och ställer olika krav. Det framgår 

dock i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) att 

sjuksköterskan ska bemöta alla patienter efter en etisk helhetssyn i omvårdnaden. Som 

sjuksköterska är det viktigt att vara lyhörd inför hur patienten själv uttrycker sin vilja för att få 

sin integritet respekterad.   

Det reflekteras sällan över miljön på sjukhuset om man personligen inte fått tagit del av den, 

vilket är fullt förståeligt. När man hamnar på sjukhus utgör sjukhusmiljön patientens tillfälliga 

hem men under andra omständigheter i jämförelse med hemmet. För sjukvårdspersonalen 

utgör sjukhusmiljön endast arbetsmiljön som lämnas vid arbetspassets slut. Rooke (1995) 

menar att sjukhusmiljön är välkänd för personalen, medan den är okänd för den som vårdas 

där. Därför anser vi att det är viktigt att som sjukvårdpersonal reflekterar över den rådande 

miljön på sin arbetsplats och därmed ökar möjligheterna till bättre miljö för patienterna och 

bättre sjukvård. Vid tal om sjukhusmiljöer är det lätt att endast fokusera på arkitektur av 

byggnaden, vilket resultatet tydligt tillbakavisar. Resultatet visar (Douglas & Douglas, 2005; 

Shattell et al., 2005; Edvardsson et al., 2005, 2006; Edvardsson, 2008; Rowland & Noble, 

2008; Williams et al., 2008) att sjukhusmiljön innefattas av mer än bara väggar och golv då de 

framkommer att arkitektur och inredning tillsammans med människorna utgör miljön vi vistas 

i. Liknande resultat har framkommit i en teoretisk artikel av Edvardsson & Rasmussen (2007) 

samt i en avhandling av Fridell (1998). Resultatet överrensstämmer även med 

Nationalencyklopedins nätupplaga (2009) som hävdar att miljön innefattas av människorna i 

omgivningen. Att dra paralleller till omvårdnadsteoretikerna Martha Rogers (1970) och Jean 

Watson (1985) tankar kring interaktionen mellan människan och miljön är svåra att undvika.  

Liksom flertalet inkluderade studier (Douglas & Douglas, 2004; Edvardsson et al., 2005; 

Williams et al., 2005, 2008) belyser Watson (1985) vikten av att få vistas i en miljö där 

personliga föremål kan återfinnas. Utifrån resultatsammanställningen framgår svårigheter att 

tillfredsställa alla patienters personliga behov. Vad som uppskattas som personliga föremål 

och inger hemlika miljöer är individuellt, vilket styrks av en empirisk studie (Andersson et al., 

2008), en teoretisk artikel (Edvardsson och Rasmussen, 2007) och omvårdnadsteoretikern 

Watson (1985). Geimer och Flanders (2009) beskriver i sin review att kulturella skillnader 

påverkar människans upplevelser av vad som är hemlikt. Utifrån detta framgår det att 

sjuksköterskans ställs inför ett svårt arbete med att tillfredställa patienters olika behov och 
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önskemål. Hon kan dock göra ett bra arbete genom att vara lyhörd och beakta patientens 

behov. En god attityd och tillmötesgående inställning underlättar sjuksköterskans svåra 

uppgift.  

Edvardsson & Rasmussen (2007) hävdar att Florence Nightingales tankar kring vårdmiljön 

fortfarande är användbara. De menar att vårdpersonalen kan påverka möjligheterna till en bra 

vårdmiljö, men kan dock inte bestämma hur patienter väljer att tolka vårdmiljön. Resultatet 

från flertalet inkluderade studier (Douglas & Douglas, 2005; Shattell el al., 2005; Edvardsson 

et al., 2005, 2006; Edvardsson 2008; Rowlands & Noble, 2008) visar att 

sjuksköterskan/vårdpersonalen utgör en viktig del av miljön och präglar omgivningen via sin 

attityd och sitt humör. Socialstyrelsen (2005) har slagit fast i kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska att sjuksköterskan ska ha förmåga att värna om det estetiska i 

vårdmiljön samt kunna reflektera, motivera och utveckla en god vårdmiljö. Redan på 1980 – 

talet beskrev Watson (1985) sjuksköterskans ansvartagande gällande estetiskt tilltalande 

miljöer. Hon menar att det är sjuksköterskans uppgift att se till att en stödjande och 

rehabiliterande miljö finns att tillgå för patienterna.  

Som Shattell et al. (2005) och Rowland och Noble (2008) skriver angående vikten av att 

patienter erbjuds valmöjligheter beskriver Caspari et al. (2007) brister inom området. De 

menar att patienterna i deras studie saknar möjligheter att själv avgöra vilka estetiska intryck 

de vill ta del av. Det framgår i resultatet (Shattell et al., 2005; Rowlands & Noble, 2008) att 

medbestämmande inte tillgodosetts vid vårdtillfällen vilket påverkat patienters värdighet 

negativt. Tidigare empirisk forskning (Fridell, 1998) styrker detta och betonar vikten av att 

erbjuda patienter valmöjligheter för att öka patientens trygghet och självbestämmande. Detta 

är tydligt erkänt och beskrivet enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Vården skall 

bygga på respekt för patientens medbestämmande och integritet för att inge trygghet för 

patienten i kontakten med vården. Watson (1985) betonar sjukvårdens skyldighet till bevarad 

integritet för patienterna i sin omvårdnadsteori. Watson menar att patientens integritet kan 

relateras till patientens värdighet. Utifrån detta anses det extra viktigt att patientens behov av 

integritet respekteras. 

Genom att relatera resultatet till Erikssons, Nightingales, Rogers och Watsons 

omvårdnadsteorier har vi funnit täckning för nästan alla underrubriker i uppsatsens 

resultatdel. Underrubriken ”enkel- och flerbäddssalar” och behovet av att erbjuda patienter 

personligt utrymme återfanns inte i dessa fyra omvårdnadsteorier. Detta kan grunda sig i att 
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omvårdnadsteorierna är abstrakta och inte tar upp specifika detaljer i vårdandet. För patienter 

som vårdas på sjukhus blir brister inom dessa områden mer påtagliga än för 

omvårdnadsteoretiker som skapar en något mer abstrakt omvårdnadsteori.  

4.3   Metod diskussion 

Att välja en litteraturstudie för att få svar på studiens syfte ansågs lämpligt då det är viktigt att 

sammanställa tidigare forskning och därmed öka kunskapen hos sjuksköterskor. Om en 

empirisk studie valts istället hade resultatet inte blivit lika generellt utan bara täckt de fåtal 

patienter som deltog. Vid litteraturstudier är data redan insamlat vilket även underlättar 

planeringen av studiens gång.  MeSH- termerna som användes gav ett tillräckligt stort utfall 

av artiklar till underlag för resultatgranskning, vilket inte motiverade ytterligare sökningar och 

söktermer. Vid sökning i databasen MedLine återfanns ett tillräckligt urval av lämpliga 

artiklar, varför sökningar i andra databaser inte var nödvändigt. Manuell sökning i valda 

artiklars referenslistor kompletterade databassökningen då relevanta artiklar upptäcktes vid 

artikelgranskningen. Generaliserbarheten ökar i och med att ett specifikt sjukdomstillstånd 

inte råder hos patienterna. Exklusionskriterierna uteslöt studier som tog hänsyn till speciella 

behov hos deltagarna, varför resultatet begränsas till människor utan kognitiva nedsättningar. 

Inklusionskriterierna vid uppsatsens urval var en åldergräns på över 19 år hos deltagarna i 

studierna. Detta efterföljs i alla studier, men andelen äldre deltagare (över 50 år) är 

överrepresenterade i samtliga studier. Detta måste man ha med i åtanke vid tolkning av 

resultatet. Caspari et al. (2007) menar att äldre människor rent generellt ger högre omdömen 

gällande standarden på sjukhus. Yngre patienter beskrivs ställa högre krav och anses mer 

kräsna. Patienters kulturella bakgrunder har inte beaktats vid artikelurvalet, vilket enligt 

Geimer – Flanders (2009) bör uppmärksammas vid resultatsammanställningen. Hon menar att 

kulturella aspekter påverkar vad människan anser tillfredsställande inom estetiken. Studier 

som motsvarade inklusionskriterierna samt hade ett syfte som överensstämde med uppsatsens 

syfte inkluderades. Artiklar som krävde debitering för åtkomst valdes dock bort vilket kan ha 

lett till att viktig information missades. Tio av artiklar som inkluderades i studien var 

kvalitativa där patienters egna upplevelser och uppfattningar beskrevs, vilket ger en större 

trovärdighet av studien. Kvalitetsgranskning valdes att genomföras enligt kriterier av Polit 

och Beck (2008). Via Bilaga 2 framgår tydligt en beskrivning av dataanalysen. Rik 

beskrivning av context, citat, överförbarhet, angivna inklusionskriterier, etiskt 

ställningstagande samt en tydlig dataanalys återfanns i majoriteten av de inkluderade 

artiklarna. Mättnad (saturation) och member check diskuterades endast i tre av artiklarna. 
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Triangulering återfanns endast i en av artiklarna. Utifrån dessa resultat ansågs artiklarna ha 

tillräckligt god kvalitet för att ingå i uppsatsen. 

4.4   Allmän diskussion 

Den historiska tillbakablicken (Söderback et al., 2004) visar att sjukhusmiljöer haft betydelse 

för patienter under decennier. En vacker miljö har i föreliggande studier visats främja 

patienters välbefinnande och återhämtning. I dessa studier framgår dock att sjukhusmiljöer i 

dagsläget inte alltid uppfattas som positiva av patienterna, varför vi uppmanar till fortsatt 

forskning samt ökad spridning av kunskap inom området. Samhället utvecklas ständigt då 

attityder och åsikter förändras. Ekonomiska aspekter påverkar samhället i allmänhet men även 

sjukvården blir drabbad. Nedskärningar och besparingar påverkar sjukvården negativt. Även 

om en teoretiker i sin omvårdnadsteori skulle betona vikten av att patienter bör få tillgång till 

ökat personligt utrymme tror vi inte att sjukvården skulle förändras i den riktningen. Av 

ekonomiska skäl kan inte patienter erbjudas önskat utrymme. Även om de resurserna inte 

finns, kan sjuksköterskan bidra med positivare atmosfär på sjukhus genom en positiv attityd.  

Diskussioner om sjukvården är idag mer utbredda än förut. Idag granskas sjukvården dagligen 

i media och därför är debatter kring området mer accepterat. Vi tycker att en debatt kring 

området är bra och behövligt, annars står utvecklingen stilla. Utvecklingen leder till att 

samhället och patienterna idag ställer högre krav på sjukvården, inte bara medicinskt utan 

även gällande bemötande och atmosfär. Detta belyses av Caspari et al. (2007) som menar att 

äldre människor med erfarenheter från förr har lättare att anpassa sig till den rådande 

situationen i jämförelse med yngre som ställer högre krav. Det framgår i studien att yngre 

patienter krävde större personligt utrymme samt var missnöjda med vården i större 

utsträckning. 

Resultatet visar att patienterna påverkas av sin omgivning vid vistelse på sjukhus. En 

omgivning som uppfattas som behaglig och tilltalande anses påverka patienternas 

välbefinnande och trygghet i en positiv riktning. I de fall miljön uppfattas som oattraktiv och 

framkallar obehag anses vårdandet bli av sämre kvalitet. Patienterna som deltog i studierna 

menar att sjuksköterskan i sin yrkesroll har möjlighet att påverka sjukhusmiljön. Uppsatsen 

visar att omvårdnadsteoretikernas tankar kring miljöbegreppet från 1800- och 1900 – talet 

fortfarande till viss del är aktuella.  Dock sker ständigt en förändring i samhället och det 

framkommer missnöje inom vissa områden hos patienterna. Genom att öka medvetenheten 

hos vårdpersonalen om vårdmiljöns betydelse för patienterna tror vi att vårdpersonalen 
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medvetet kan ändra sin attityd och göra skillnad för patientens upplevelse av vårdmiljön. 

Detta lägger grund för fortsatt forskning och spridning av kunskap inom området. 
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Bilaga 1                                                                                  Tabell 2. Valda källor          

Författare, År Titel Syfte Resultat 

Douglas, C., Douglas, M. 
(2004) 

Patient-friendly hospital 

environments: exploring 

the patients´ perspective. 

 

Syftet med studien var att 
undersöka patienters 
upplevelse av att vistas i 
sjukhusmiljö för att skapa 
representativa framtida 
sjukhusmiljöer. 

Resultatet av studien visar 

att patienter uppskattar 

hemtrevlig miljö, bevarad 

integritet, en trygg miljö, 

god psykisk utformning av 

miljön, samt utrymme för 

rehabilitering.   

 

Douglas, C., Douglas, M. 
(2005) 

Patient-centred 
improvements in health-
care built environments: 
perspectives and design 
indicators. 

Syftet med studien var att 
undersöka hur patienter 
och anhöriga uppfattade 
sjukhusmiljön på NHS Trust 
Hospital. Studien omfattar 
inomhusmiljön och 
utomhusmiljön, dvs. 
naturen utanför samt 
estetikens betydelse 
inomhus. 

Studierna visar att 
patienter uppskattar; Bra 
ljus, att det är lätt att hitta 
på sjukhuset, att det finns 
utrymme att vila på, 
behagliga ljudnivåer, 
möjligheter att ha kontakt 
med naturen. Fördelar med 
flerbäddssalar resp. 
enkelbäddssalar beskrivs. 
Integriteten ansågs viktig 
att upprätthålla. 

Edvardsson, D. (2008) Therapeutic environments 
for older adults: 
Constituents and meanings 

Syftet med studien är att 
beskriva vad som utgör en 
terapeutisk miljö och vad 
det innebär att vara dessa 
miljöer för äldre vuxna. 

Resultatet beskriver tre 
viktiga beståndsdelar i 
vårdmiljön; Psykisk miljö, 
människorna i miljön och 
organisationen kring 
vården.  

Edvardsson, D., Sandman, 
P-O., Rasmussen, B. (2005) 

Sensing an atmosphere of 
ease: a tentative theory of 
supporting care settings. 

Syftet med studien var att 
sammanfatta den 
teoretiska uppfattningen av 
en stödjande vårdmiljö. 

Resultatet av studien visar 
att "sensing an atmosphere 
of ease" utgörs av 
trygghetskänsla, att få 
befinna sig i en hemlik 
miljö, att bli sedd samt att 
ha möjlighet till socialt 
umgänge .  

Edvardsson, D., Sandman, 
P-O., Rasmussen, B. (2006) 

Caring or uncaring - 
meanings of being in an 
oncology environment. 

Syftet med studien är att 
beskriva hur den fysiska 
miljön upplevs på en 
onkologisk avdelning av 
patienter, anhöriga och 
personal. 

Resultatet av studien visar 
att deltagarna ansåg att 
vårdmiljön kan spegla om 
vården som ges är positiv 
eller negativ samt påverka 
patienternas välbefinnande 
positivt och negativt. 
Integritetens betydelse 
belyses.  

Florey, L., Flynn, R., Isles, C. 
(2009) 

Patient preferences for 
single rooms or shared 
accommodation in a district 
general hospital 

Syftet med studien var att 
undersöka huruvida 
patienter föredrar enkel- 
eller flerbäddssal vid 
framtida sjukhusbesök..  

Yngre patienter 
(medelålder 58 år) som 
legat på sjukhus en kortare 
tid (medel 3.5 dagar) 
föredrog enkelbäddssalar 
jämfört med äldre 
(medelålder 68år) som 
legat på sjukhus en längre 
tid (medel 5.5 dagar) som 
hellre vistades på 
flerbäddssalar. 
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Malcolm, H. (2005)  Does privacy matter? 
Former patients discuss 
their perceptions of privacy 
in shared hospital rooms 

Syftet med studien var att 
beskriva uppfattningen och 
problemen med 
integriteten hos patienter 
som vårdats på 
flerbäddssalar vid 
sjukhusvistelse.  

Resultatet visar att brister 
vid vistelse på 
flerbäddssalar är stora 
gällande integriteten. 

Rowland, J., Noble, S. 
(2008) 

How does the environment 
impact on the quality of life 
of advanced cancer 
patients? A qualitative 
study whit implications for 
ward design 

Syftet med studien är att 
belysa patientens 
uppfattning av vårdmiljön 
och vilken påverkan den 
har på patientens 
välbefinnande vid 
cancersjukdom. 

Huvudfynden av studien: 
Personalens beteende, 
salstorleken samt 
kontakten med naturen 
ansågs påverka vården som 
gavs på avdelningen. 

Shattell, M., Hogan, B., 
Thomas, S. (2005) 

It’s the people that make 
the environment good 
or bad - The patient’s 
experience of the acute 
care hospital 
environment 

Syftet med studien var 
att beskriva medicin och 
kirurgipatienters 
upplevelser av 
sjukhusmiljön.  

Resultatet av studien 
visar att patienterna 
ansåg att personalen på 
avdelningen avgjorde 
huruvida upplevelsen av 
sjukhusvistelsen blev 
positiv eller negativ. 
Patienternas upplevelse 
av enkel- resp. 
flerbäddssalar var 
varierande beroende på 
sjukdomstillsånd. 

Williams, A., Dawson, S., 
Kristjanson, L. (2008) 

Exploring the relationship 
between personal control 
and the hospital 
environment 

Syftet med studien är att 
utveckla tidigare forskning 
om hur olika aspekter i 
vårdmiljön kan underlätta 
känslan av 
personligkontroll hos 
patienterna. 

Resultatet visar att känslan 
av trygghet, känslan av 
kunskap och känslan av 
personligt värde är 
relaterat till sjukhusmiljöns 
utformning.  

Williams, A., Irurita, V. 
(2005) 

Enhancing the therapeutic 
potential of hospital 
environments by increasing 
the personal control and 
emotional comfort of 
hospitalized patients  

Syftet med studien var att 
beskriva sjukhusmiljöns 
påverkan på patientens 
egenförmåga.  

Studien visar att vårdmiljön 
har stor inverkan på 
patienternas personliga 
kontroll och egenvärde.  
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Bilaga 2                                                 Tabell 3. Kvalitetsgranskning av valda källor                                                

Författare, 
År 

Titel 
Urval/ 
Undersökningsgrup
p/ ansats 

Datainsamlings
metod 

Dataanalysmetod Reabilitet 

Douglas, C., 
Douglas, M. 
(2004) 

Patient-friendly 

hospital 

environments: 

exploring the 

patients´ 

perspective 

 

Kvalitativ ansats. 

Deltagare: 

Patienter (n=50). 

Åldern på 

deltagarna var 

mellan 18 - 82 år. 

Deltagarna i studien 

hade en koppling 

till kirurgi, medicin, 

äldrevård eller BB 

Intervjuer. 

Bandspelare 

användes under 

intervjuerna.   

 

Intervjuerna  

analyserades 

enligt Ritchie & 

Spencer (1994). 

 

1, 2, 4, 7, 8, 9 

 

Douglas, C., 
Douglas, M. 
(2005) 

Patient-centred 
improvements in 
health-care built 
environments: 
perspectives and 
design indicators. 

Kvalitativ och 
kvantitativ ansats. 
Deltagare: 
Patienter som 
deltog i fotostudie 
och intervjuer (n 
=125) Patienter 
som svarade på 
frågeformuläret 
(n=785). 

Intervjuer, 
frågeformulär, 
samt en grupp 
patienter som 
fick fotografera 
saker i miljön de 
ansågs positiva 
eller negativa. 

Intervjuerna 
granskades med 
kvalitativ 
innehållsanalys 
enligt Huberman. 
Frågeformulären 
granskades med 
beskrivande 
statistik.  

  2, 7, 8  
(-) Lågt antal 
deltagare(37%) 
 
(+)Rik 
beskrivning av 
context. Etisk 
kommitté 
godkänt studien. 
Angivna 
inklusions- 
kriterier och 
exklusions- 
kriterier.  Tydlig 
dataanalys.  

Edvardsson, 
D. (2008) 

Therapeutic 
environments for 
older adults: 
Constituents and 
meanings 

Kvalitativ ansats. 
Bekvämlighets 
urval. Deltagare: 
Patienter (n=41), 
anhöriga (n=20) och 
vårdpersonal 
(n=51). Deltagarna 
har koppling till 
äldrevård, medicin 
och onkologisk 
omvårdnad. 

Intervjuer. Manifest och 
latent 
innehållsanalys 
enligt Graneheim 
och Lundman 
(2004).  

 2, 4, 6, 7, 8, 9 

Edvardsson, 
D., 
Sandman, 
P-O., 
Rasmussen, 
B. (2005) 

Sensing an 
atmosphere of 
ease: a tentative 
theory of 
supporting care 
settings. 

Kvalitativ ansats. 
Strategiskt urval vid 
observationerna. 
Deltagare: 
Patienter (n=34), 
anhöriga (n=11) 
personal (n=38).. 
Deltagarna har 
koppling till 
geriatrisk avdelning 
och akutsjukvård.  

Intervjuer. 
Bandspelare 
användes under 
intervjuerna. 
Fältstudier. 

Intervjuerna har 
analyserats enligt 
grounded theory.   

 2, 4, 5, 6, 8, 9 
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Edvardsson, 
D., 
Sandman, 
P-O., 
Rasmussen, 
B. (2006) 

Caring or 
uncaring - 
meanings of 
being in an 
oncology 
environment. 

Kvalitativ ansats. 
Strategiskt urval. 
Deltagare: 
Patienter (n=9), 
anhöriga (n=5), 
personal (n=13) och 
interiörer (n=2).  
Deltagarna i studien 
har koppling till 
onkologisk 
avdelning.  

Intervjuer. Intervjuerna har 
analyserats med 
hjälpt av en 
hermeneutisk 
fenomenologiska 
ansats enligt 
Ricoeurs. 
 

 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 

Florey, L., 
Flynn, R., 
Isles, C. 
(2009) 

Patient 
preferences for 
single rooms or 
shared 
accommodation 
in a district 
general hospital 

Kvantitativ ansats. 
Deltagare: 
Patienter (n=80). 

Frågeformulär  
innehållande sju 
frågor. Se bilaga 
4. 

Författarna 
använde sig av 
"the two side 
Fishers exact test" 
för att se huruvida 
skillnader mellan 
enkel- och 
flerbäddssalar 
förelåg. De 
använde SPSS 
version 15 som 
vägledning. 

(+) Tydlig 
beskrivning av 
dataanalys. 
Exklusions- 
kriterier angivna.  
 
(-) Få antal 
deltagare. Studie 
specifikt 
instrument. 
Bristfällig 
beskrivning av 
context. Etiskt 
godkännande 
saknas. 

Malcom, H. 
(2005) 

Does privacy 
matter? Former 
patients discuss 
their perceptions 
of privacy in 
shared hospital 
rooms 

Kvalitativ ansats. 
Snöbollsurval. 
Deltagare: 
Patienter (n=12). 
Åldern på 
deltagarna var 
mellan 16 - 56+.  
 

Intervjuer. 
Bandspelare 
användes under 
intervjuerna.  

Inductive analysis 
 

 2, 4, 6, 8, 9 
 
 
 

Rowland, J., 
Noble, S. 
(2008) 

How does the 
environment 
impact on the 
quality of life of 
advanced cancer 
patients? A 
qualitative study 
whit implications 
for ward design 

Kvalitativ ansats. 
Strategiskt urval. 
Deltagare: 
Patienter (n=12).  
Deltagarna hade 
koppling till 
onkologisk 
avdelning.  

Intervjuer. 
Bandspelare 
användes under 
intervjuerna.  

Författarna läste 
igenom 
intervjuerna flera 
gånger. Likheter 
och relevant 
information 
identifierades.  
 

 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 

Shattell, M., 
Hogan, B., 
Thomas, S. 
(2005) 

It´s the people 
that make the 
environment 
good or bad - The 
patient´s 
experience of the 
acute care 
hospital 
environment 

Kvalitativ ansats. 
Strategiskt urval.  
Deltagare: 
Patienter (n=20). 
Deltagarna var 
mellan 24 - 90 år. 

Intervjuer. 
Bandspelare 
användes under 
intervjuerna. 

Intervjuerna 
analyserades 
enligt Thomas and 
Pollio (2002).  

 2, 4, 5, 7, 8, 9 
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Williams, A., 
Dawson, S., 
Kristjanson, 
L. (2007) 

Exploring the 
relationship 
between personal 
control and the 
hospital 
environment 

Kvalitativ ansats. 
Strategiskt urval. 
Deltagare: 
Patienter (n=56). 
Deltagarna var 
mellan 21 - 86+ år.  

Intervjuer. 
Bandspelare 
användes under 
intervjuerna.  
Fältstudier.  

Intervjuerna 
analyserades 
enligt Grounded 
theory. 
QSR NG (2002), 
Glaser & Strauss 
(1967) 

 2, 4, 6, 7, 8, 9 

Williams, A., 
Irurita, V. 
(2005) 

Enhancing the 
therapeutic 
potential of 
hospital 
environments by 
increasing the 
personal control 
and emotional 
comfort of 
hospitalized 
patients  

Kvalitativ ansats. 
Strategiskt urval. 
Deltagare: 
Patienter (n=40), 
dock intervjuades 
endast 36st , 
resterande 4 
patienter ingick i 
observationsstudie
n  
Personal (n=32), 
Personalen ingick 
endast i 
observations- 
studien. 

Intervjuer. 
Bandspelare 
användes under 
intervjuerna.  
Observations 
studier.  

Intervjuerna och 
observationerna 
analyserades 
enligt Grounded 
theory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

1: Mättnad (saturation) 

2: Rik beskrivning av context 

3: Triangulering 

4: Citat 

5: Member check 

6: Överförbarhet 

7: Angivna inklusionskriterier 

8: Etiskt ställningstagande 

9: Tydlig dataanalys beskrivning 
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Bilaga 3                                                                                                 ”Mindmap”                                                                                                 
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Figur 2. 

 

 

 

VÅRDMI LJÖ 



31 
 

Bilaga 4                                                                                                             Frågeformulär                                                                                                              

Kvantitativ studie, med svarsalternativen JA och NEJ 

1. Do you feel lonely at all? 

2. Does noise disturb your sleep? 

3. Do you find it difficult to get the attention of nurses? 

4. Is it okay for friends/ family to visit? 

5. Can you discuss personal matters in confidence? 

6. Do you have sufficient privacy? 

 

 

 

 

 

 


