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Sammanfattning  Omvårdnaden utgår ifrån det humanistiska perspektivet, som säger att 

människan skall ses i ett helhetsperspektiv och inkluderar även den 
miljö som människan befinner sig i. Syftet med litteraturstudien var att 
belysa vårdmiljöns betydelse för patientens hälsa och välbefinnande, 
på institution. Människan påverkas av platser, lika mycket som 
människor påverkar varandra och därför är det av stor betydelse att 
omvårdnaden även inkluderar vårdmiljöns påverkan på patienten. 
Resultatet visade att olika faktorer i miljön, både i den fysiska och den 
psykosociala, kan underlätta för patienten och främja hans eller 
hennes hälsa och välbefinnande. De största faktorerna som kan 
underlätta patientens hälsa är interaktionen mellan patient och 
sjuksköterska, trygghet i den nya platsen, en hälsofrämjande estetisk 
vårdmiljö, kontinuitet genom en hemlik miljö, distraktion från 
sjukdomssituationen och underlättandet av känsla av kontroll hos 
patienten. Forskning påvisar att vårdmiljön inverkar på patientens 
hälsa och välbefinnande, dock finns inga klara generella riktlinjer för 
hur en god vårdmiljö skall kunna skapas i det praktiska vårdarbetet. 
Det skulle vara positivt för sjuksköterskans hälsofrämjande vårdarbete 
om mer kunskap och klarare generella riktlinjer med fokus på 
vårdmiljön togs fram.
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Abstract   Nursing care is based on the humanistic perspective, which says that 
man should be seen in a holistic way, in which the environment is 
included. The purpose of this study was to illuminate the meaning of 
the health facility environment to the patients’ health and well-being. 
People are affected by places, as much as people affect each other and 
therefore it is important that nursing care also includes the impact of 
health facility environment on the patient. The results showed that 
various factors in the environment, both in the physical and 
psychosocial, can help the patient and promote his or her health and 
well-being. The most significant factors that can facilitate the patients’ 
health is the interaction between patient and nurse in the environment, 
safety in the new place, aesthetics in the health-care environment, 
continuity from the safe location to the new environment, distraction 
from the disease situation and facilitation of sense of control within 
the patient. Research shows that healthcare environment affects 
patients' health and well-being, however, there are no clear general 
guidelines on how good a health care environment should be created 
in the practical nursing work. It would be good for the nurses’ health 
care work for more knowledge and clearer general guidelines with 
focus on health facility environment were developed. 
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Inledning 

Hälso- och sjukvården blir mer hälsoinriktad, både nationellt och internationellt (World 
Health Organization [WHO], 1998). Hälsofrämjande sjukhus [HFS] är ett 
utvecklingsprojekt som startats av WHO. Projektet går ut på att skapa ett mer 
hälsofrämjande samhälle och främja hälsa ur många olika perspektiv, däribland 
vårdmiljön (Socialstyrelsen, 2009a). Tanken med de hälsofrämjande sjukhusen är att 
fokusera på det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärderna för att förbättra 
folkhälsan (Regeringen, 2008). Vårdmiljön är betydelsefull för patienten på grund av att 
den har möjlighet att främja hälsa och tillfrisknande (Caspari, Eriksson & Nåden, 2006). 
Det har visat sig att människan påverkas av platser och byggnader lika mycket som 
människor påverkar varandra (Wikström, 2003). Vårdandet läggs idag i större 
utsträckning utanför sjukhusens väggar och det har medfört att större fokus har riktats 
på platsen och vårdmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande (Lindén, 2009). Först 
när människans funktioner blir nedsatta på grund av sjukdom eller skada blir en 
anpassad miljö ett behov för patienten (Edvardsson & Wijk, 2009). Vårdmiljön skall 
främja hälsa och tillfrisknande (Caspari et al., 2006; Lanestrand, 1992), dock 
uppmärksammas och tillvaratas inte miljöns inverkan på patientens fysiska och 
psykiska välbefinnande i omvårdnaden, i så stor utsträckning (Schweitzer, Gilpin & 
Frampton, 2004). Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan ha kompetens om 
hur vårdmiljön och estetiken ska utformas för att kunna bidra till en hälsofrämjande 
omvårdnad. 
 

Bakgrund 

Hälsa 

Hälsa har definieras olika genom tiderna beroende på att samhällsstrukturen ständigt 
förändras (Jahren Kristoffersen, 2005). Begreppet hälsa härstammar från det 
fornnordiska ordet heill som kan översättas till frisk, oskadd eller hel. Hälsobegreppet 
förändrades dock i och med naturvetenskapens inflytande i samhället på 1500- 1600-
talen. Människans kropp och själ sågs då som två skilda enheter och störst fokus lades 
på kroppen och sjukdomsförändringar. Begreppet hälsa sågs då som ett tillstånd av 
frånvaro av sjukdom. Först på senare delen av 1900-talet började hälsans betydelse gå 
tillbaka till ett helhetsperspektiv i och med att WHO år 1948 definierade hälsa som ett 
tillstånd av fullständigt välbefinnande såväl fysiskt, psykiskt som socialt och att hälsa 
inte enbart är frånvaro av sjukdom eller funktionshinder. Hälsa kan också definieras 
som en process som hjälper individen att få kontroll över den egna hälsan 
(Socialstyrelsen, 2009a) eller som ett tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande 
enligt Swedenborg (1992). Enligt Svenska akademien (2009a) beskrivs begreppet hälsa 
som ett tillstånd av välbefinnande och fullgoda kroppsfunktioner. Välbefinnande kan 
förklaras som den subjektiva generella upplevelsen av hur människan mår (Hanson, 
2004) men även som känslan av att må bra enligt Nationalencyklopedin (2010a). Aron 
Antonovsky beskriver hälsa med det salutogena begreppet (Jahren Kristoffersen, 2005). 
Detta innebär att fokus ska riktas mot de faktorer som främjar hälsa och inte mot 
förebyggandet av sjukdomar. En betydelsefull beståndsdel för att nå god hälsa är enligt 
Antonovsky känsla av sammanhang. Detta beskrivs vara en avgörande faktor för att 
kunna hantera en påfrestande situation. Vid stark känsla av sammanhang kan människan 



2 

 

hantera svåra situationer genom att välja ändamålsenliga copingstrategier och använda 
inre och yttre resurser för att välja en hälsosam livsstil.  
 
Hälsobegreppet tillkom i svensk hälso- och sjukvård då Hälso- och sjukvårdslagen 
[HSL] trädde i kraft 1983 (Socialstyrelsen, 2009a). Det hälsofrämjande arbetet blev då 
lagstadgat och all hälso- och sjukvård skulle arbeta utifrån detta. I och med detta gavs 
landsting och kommuner större ansvar för folkhälsan. Det hälsofrämjande arbetet stöds 
av de folkhälsopolitiska propositionerna, där det bland annat fastställts att varje enskild 
individ ska ses i ett helhetsperspektiv (Regeringen, 2008). Omvårdnadsteoretikern Katie 
Eriksson beskriver att ”hälsa är ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och 
välbefinnande (men inte nödvändigtvis frånvaro av sjukdom)” (Jahren Kristoffersen, 
2005, s. 40). Enligt Eriksson kan hälsa delas upp i en objektiv och en subjektiv del. Den 
objektiva delen av hälsa ses som en kroppslig friskhet, med fullgod kroppslig och 
psykisk funktion medan den subjektiva delen kännetecknas som välbefinnandet, alltså 
hur människan upplever sin livssituation. Eriksson menar att människan kan uppleva 
hälsa trots svår sjukdom. Hälsobegreppet kan enligt Hedelin, Jormfeldt och Svedberg 
(2009) även delas upp i två motpoler, i en positiv och en negativ syn. I den positiva 
synen ses människan ur ett holistiskt och humanistiskt perspektiv som säger att summan 
är mer än delarna, det vill säga att människan är en del av den sociala miljön och 
påverkas av faktorer som förekommer i denna. Den negativa synen säger att hälsa 
endast är frånvaro av sjukdom (ibid.). 
 

Platsen – en viktig del för hälsa och välbefinnande 

Sjukhusavdelningen, vårdcentralen, äldreboendet och ibland även hemmiljön är platser 
där vård utövas (Edvardsson & Wijk, 2009), och alla dessa platser kan bidra till 
patienters hälsa och välbefinnande (Edvardsson, 2005). Begreppet plats kan vara en ort, 
en lokal, ett rum eller ett ställe där någon eller något befinner sig eller där något sker 
och kan även främja eller förhindra sociala interaktioner (Rämgård, 2011). Människans 
identitet ses som en del av den plats där människan lever, då hennes upplevelse av sig 
själv påverkas av platsen (Edvardsson, 2005), exempelvis genom rumslig orientering, 
genom att väcka minnen och känslor samt genom att påverka beteenden. Tuan (1977) 
beskriver hur människan kan ha en ”känsla för en plats” som innebär en känsla av 
”hemmastaddhet” i platsen. Specifika platser ger mening i tillvaron då de främjar 
sinnen, såsom dofter, ljud och färger. Platser kan också förknippas med olika aktiviteter 
(Thrift, 1999), då specifika platser förväntas vara på ett speciellt sätt, exempelvis i 
sjukhusmiljön. Detta kan kopplas till relationer i platsen eftersom det ofta förväntas ett 
speciellt bemötande i en särskild plats. Det finns på så sätt ritualer och rutiner kopplade 
till specifika platser i vården (Rämgård, 2011). Rämgård (2006) skriver i sin avhandling 
att alla individer har speciella relationer till platser utifrån tidigare upplevelser och 
erfarenheter. För att platser skall vara trygga (innehålla en platstrygghet) för individen 
bör det finnas en förankring i en plats som bygger på identifikation. Det förutsätter 
kontinuitet och goda relationer i platsen. Allt detta skapar en ”känsla av sammanhang” 
för patienten. En del i platsen är miljön som innefattar både den fysiska och den 
psykosociala vårdmiljön (Edvardsson, 2005). Begreppet miljö kan beskrivas som 
samspelet mellan människan och omgivningen (Nationalencyklopedin, 2010b). Enligt 
Svenska akademin (2009b) innebär miljö omgivande förhållanden och deras inverkan 
på människor. För att en god vårdmiljö skall kunna skapas krävs det att både den fysiska 
och den psykosociala miljön på platsen är tillfredsställande för patienten (SSF, 2010b). 
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En tilltalande miljö har visats medföra en högre kvalitet på vården och en lägre oro hos 
patienterna enligt Geimer-Flanders (2009). En harmonisk atmosfär är gynnsamt för 
tillfrisknandet och kan skapas med hjälp av rummets storlek och form och dess färg 
(Caspari et al., 2006). Även personerna som ingår i en vårdmiljö har en betydande 
inverkan på platsens atmosfär (Edvardsson, 2005), framförallt hälso- och 
sjukvårdspersonalens bemötande har en betydande inverkan på patientens upplevelse av 
platsens miljö. Den subjektiva upplevelsen av platsen, det som människan upplever med 
sina sinnen, är beroende av vilka erfarenheter och associationer individen bär med sig 
(SSF, 2010b). Även sinnenas funktion påverkar upplevelsen av rummet (Edvardsson & 
Wijk, 2009). Exempelvis en patient med synnedsättning uppfattar rummet annorlunda 
mot en med fullgod syn. På ett sjukhus kan det förekomma många olika lukter som kan 
skapa dåliga upplevelser och stress. Luktsinnet kan frammana minnen starkare än andra 
sinnen och kan på det viset också påverka upplevelsen av platsen.  
 
Ordet estetik beskrivs av Svenska akademin (2009c) som läran om skönhet och konst. 
Nationalencyklopedin (2010c) menar att estetik är läran om varseblivning och 
sinneskunskap. Enligt Wikström (2003) och Lepp (2009) är ordet estetik besläktat med 
det grekiska ordet för förnimmelse, nämligen aisthetis som kan översättas till förmåga 
att uppfatta sinnesuttryck. Till begreppet estetik hör konst, musik, dans, litteratur och 
drama (Lepp, 2009). En gammal definition är att estetik står för det vackra och sköna 
(Wikström, 2003). Idag är estetik ett vidare begrepp som inte enbart är förknippat med 
skönhet. Estetiken är en del av vårdandet då det kan främja patientens hälsa och 
välbefinnande (Lepp, 2009). Enligt Caspari et al. (2006) är människan i behov av en 
estetisk miljö. Den kan vara en stimulans och en källa till glädje i det vårdande mötet 
(Edvardsson & Wijk, 2009).  
 
Den fysiska miljön betyder lika mycket för människan som sociala kontakter 
(Wikström, 2003). En för individen tillfredsställande miljö kan främja hälsa och 
välbefinnande (Lindén, 2009) då platsens utformning har inverkan på 
sjukdomsförloppet enligt Geimer-Flanders (2009). Den fysiska miljön innefattar 
rummets utformning (SSF, 2010b), som kan beskrivas objektivt med mätningar och 
materialbeskrivning (Edvardsson & Wijk, 2009). Den fysiska miljön innefattar ljud, 
färg, ljus samt natur och även dofter, möblemang, textilier, temperatur, rummets 
arkitektur och vyer (Edvardsson & Wijk, 2009; SSF, 2010b; Wikström, 2003).  
Upplevelsen av harmoniskt ljud bidrar till en vacker och harmonisk omgivning 
(Edvardsson & Wijk, 2009; Caspari et al. 2006). Oljud kan däremot skapa oro, irritation 
och rädsla. Det har påvisats att musik kan minska graden av smärta (Fredriksson, 
Hellström & Nilsson, 2009; Edvardsson & Wijk, 2009; Caspari et al. 2006), har en 
lugnande effekt (Wikström, 2003), minskar behovet av analgetika (Edvardsson & Wijk, 
2009; Caspari et al. 2006), påverkar blodtrycket positivt (Wikström, 2003), minskar 
stress samt påskyndar läkningsprocessen (Fredriksson, Hellström & Nilsson, 2009). 
Ljuset är en faktor som påverkar rumsuppfattningen (Edvardsson & Wijk, 2009). Färger, 
material och dess form uppfattas olika beroende på ljuset. En adekvat belysning är när 
skuggor undviks och ljuset riktas mot viktiga symboler. Ljusstyrkan skall vara 
individanpassad och även regleras beroende på tiden på dygnet. Det är positivt för 
välbefinnandet med en tydlig dygnsrytm då det kan främja en god nattsömn och en ökad 
vakenhet på dagen. Människan använder färger för att koda sin omgivning och på så vis 
underlätta orienteringen i miljön (Caspari et al., 2006). Färgens klarhet och nyans har 
större betydelse än själva färgen i sig. Färger kan ha positiv och negativ inverkan på 
människan. Mörka och dystra färger kan skapa en likgiltighet hos patienten medan gälla 
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färger kan påverka blodtrycket negativt och skapa irritabilitet. Enligt Edvardsson och 
Wijk (2009) är skillnaden på färgen mellan ett föremål och dess bakgrund en viktig 
faktor för uppfattningen av föremålet. En medveten färgsättning kan skapa en 
funktionsenlig vårdavdelning som främjar välbefinnandet. Naturen är en källa till bättre 
hälsa och ett ökat välbefinnande (Caspari et al., 2006). Naturen är en plats för 
återhämtning och för lugn och ro (Edvardsson & Wijk, 2009), då där inte finns det 
massiva informationsflödet som behöver bearbetas (Caspari et al., 2006). Växter i 
vårdmiljön har en positiv effekt för patienter eftersom att det har påvisats att växterna 
kan ge ett snabbare tillfrisknande, färre komplikationer och minskat bruk av analgetika 
och hypnotika (ibid.). 
 

Sjuksköterskans hälsofrämjande ansvar 

Genom historien har vårdmiljön utvecklats för att anpassa främst medicinsktekniska 
behov, diagnostisering och personalens arbetsmiljö (SSF, 2010b). Faktorer som har 
betydelse för en patientcentrerad vårdmiljö har åsidosatts. Den miljö som människan 
befinner sig i kan antingen bidra eller hindra upplevelsen av hälsa och välbefinnande. 
Att vistas på sjukhus har i sig en stressande effekt (Edvardsson & Wijk, 2009). 
Vårdmiljön är full av symboler som för många människor förknippas med smärta, 
obehag och kan kännas främmande (Edvardsson & Wijk, 2009). Teknisk utrustning kan 
till exempel framkalla oro hos patienten, ofta på grund av okunskap. Allt detta 
frammanar en känsla av en otrygg miljö. Negativa faktorer i miljön, till exempel 
bländande ljus, tråkig utsikt och brist på privat utrymme kan skapa stress och ohälsa 
(Caspari et al., 2006). En estetiskt tillfredsställande miljö har betydande inverkan på 
patienten då det kan ge minskad läkemedelsanvändning, minskad infektionsrisk, 
förbättrad nattsömn, kortare sjukhusvistelser och förbättrat blodtryck. När Hälso- och 
sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) tillkom blev sjukvården mer hälsoinriktad och 
patienten skulle sättas i centrum (Socialstyrelsen, 2009a). Patientcentrerad hälso- och 
sjukvård innebär att vården ges med respekt och lyhördhet för varje enskild individs 
behov, förväntningar och värderingar. Vid patientcentrerad vård förbättras följsamheten 
till rekommendationer, behandlingsresultat och patientens tillfredsställelse med vården. 
För att vårdmiljön skall upplevas som personcentrerad är det av betydelse att patienten 
engageras (SSF, 2010b). Sjuksköterskan kan genom att ta del av patientens 
sjukdomshistoria och förväntningar på vårdmiljön öka patientens delaktighet i vården 
(Cesario & Stichler, 2009). Den fysiska miljöns utformning ingår i de 
omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan har ansvar för (Socialstyrelsen, 2005), då 
sjuksköterskan har som uppgift att ha ett holistiskt tänkande (Fredriksson et al., 2009). 
Miljön ska anpassas utifrån varje individs behov (Edvardsson & Wijk, 2009). 
Sjuksköterskor är en stor grupp i hälso- och sjukvården och har därmed stora 
möjligheter att se vad som är hälsofrämjande i miljön för patienten (Cesario & Stichler, 
2009), därför är det enligt Cesario och Stichler (2009) viktigt att låta sjuksköterskor vara 
med att utveckla vårdmiljön. Det hälsofrämjande arbetet har en central roll i 
sjuksköterskans uppgifter (Hedelin et al., 2009) där de fyra grundläggande 
ansvarsområden är att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att 
lindra lidande (SSF, 2007).  
 
Hälsa och välbefinnande kan påverkas och främjas av många olika faktorer, vilket ska 
tillvaratas av hälso- och sjukvårdspersonal på sjukhus och vårdhem. En fråga är hur 
platsen kan påverka patienters hälsa och välbefinnande då de vistas i vårdmiljön.  
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Syfte 

Syftet var att belysa vårdmiljöns betydelse för patientens hälsa och välbefinnande. 
 

Metod 

En litteraturstudie gjordes som grundades på kvalitativ och kvantitativ forskning och 
bearbetades enligt Friberg (2006) metod. Tidigare forskning inom området granskades 
för att få en inblick i ämnet. Studien gjordes utifrån en induktiv ansats. 
  

Datainsamling  

Datainsamlingen började med en pilotsökning för att få en överblick över tillgängligt 
material vad gäller vårdmiljön och dess betydelse för hälsa och välbefinnande. 
Relevanta sökord till syftet valdes ut och de ord som framkom var miljö och estetik. 
Sökorden översattes i Svensk MESH och resulterade i health facility environment och 
esthetics, vilka utgjorde grunden för resterande sökordsutveckling. Sökordet estetik 
översattes både till det engelska ordet esthetics och till den amerikanska motsvarigheten 
aesthetics. Båda orden användes i sökningarna. För att få en systematisk sökning 
gjordes sökorden om till MeSH termer för PubMed, Subject Headings för Cinahl och 
Subject terms för Academic Search Elite. Då sökord inte fanns i MeSH-termer, eller 
motsvarande i övriga databaser, hittades förslag på nya liknande sökord i varje databas 
thesaurus. För att kombinera de olika sökorden valdes den booleska sökoperatören 
AND. Efter pilotsökningen gjordes en egentlig sökning då till resultatet relevanta 
artiklar hämtades från databaserna Cinahl, PubMed, Academic Search Elite och Science 
Direct. Sökning av material gjordes även i PsycInfo och SweMed+, men de gav inga 
träffar på relevanta artiklar. Exklusionskriterierna i sökningarna var patienter med 
demens och barn och ungdomar. Artiklar där studierna var utförda på psykiatriska 
avdelningar var också exkluderade, då det var för preciserat i förhållande till syftet. 
Inklusionskriterierna var att samtliga resultatartiklar skulle vara genomförda på 
institutioner, det vill säga på sjukhus eller vårdhem. 
 
Cinahl valdes då databasen är inriktad på omvårdnad, vilket var relevant till syftet. 
Begränsningar som gjordes i dessa databassökningar var att sammanfattning skulle 
finnas, artiklarna skulle vara publicerade mellan 2000 och 2010, det skulle vara 
vetenskapliga artiklar och vara på engelska. I pilotsökningen hittades en artikel som 
ansågs passa till syftet. Artikeln återkom inte i resultatsökningarna och därför gjordes en 
manuell sökning på artikelns titel i Cinahl. PubMed användes då det gav flera relevanta 
träffar under pilotsökningen och för att den har en inriktning mot omvårdnad och 
medicin. De begränsningar som gjordes i PubMed var att artiklarna skulle vara på 
engelska, innehålla en sammanfattning och vara publicerade de senaste tio åren 
alternativt de senaste fem åren. Fem år valdes för att begränsa antalet träffar i de 
sökningar där det ansågs behövas. Science Direct valdes för att många av artiklarna som 
hittats inte fanns i fulltext i PubMed och Cinahl. Via länkar hittades artiklarna i Science 
Direct och ansågs därför vara en möjlig sökkälla. Här begränsades sökningarna till tio 
år, omvårdnadsinriktat och artikel. Academic Search Elite valdes för att hitta fler artiklar 
om ämnet och ge ytterligare möjligheter till resultatartiklar. I Academic Search Elite var 
begränsningen fem år och dokumenttypen artikel. Sökningarna som gav resultatartiklar 
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replikerades för att kontrollera att varje sökning var korrekt återgiven i sökhistoriken 
tabell 1, bilaga I:1-I:2. 
 

Databearbetning  

Sökningarnas träffar bearbetades systematiskt. Titlarna lästes först och sållades bort om 
de syftade till demens, barn, ungdomar, psykiatri och om studien gjorts utifrån 
sjuksköterskans perspektiv. Reviewartiklar sållades även bort och i övriga träffar lästes 
sammanfattningarna. Totalt valdes 38 stycken artiklar ut, vilka numrerades för att bli 
mer lätthanterliga. Artiklar granskades översiktligt för att sålla ut de som inte passade 
till syftet eller inte var vetenskapliga. Kvar blev 24 artiklar som skrevs in i en tabell för 
att skapa ytterligare översikt och underlätta när sökhistoriken skulle skrivas. Artiklarna 
bearbetades noggrant, översattes till svenska och granskades enligt Carlsson och Eimans 
(2003) modell. Artiklarna graderas från I till III utifrån vissa kriterier som avgör 
kvaliteten. Grad I är god vetenskaplig kvalitet och artiklar med grad III bedöms ha låg 
vetenskaplig kvalitet. Utifrån granskningen valdes elva resultatartiklar ut, sju 
kvalitativa, tre kvantitativa och en av båda metoderna. En översikt över artiklarnas 
innehåll och granskning kan ses i Artikelöversikt tabell 3, bilaga III:1-III:11. Artiklarna 
granskades av båda gruppmedlemmarna. Först bearbetades varje artikels innehåll enskilt 
för att sedan diskuteras. Det som ansågs viktigt i förhållande till syftet valdes ut och 
sattes ihop i en text som färgkodades, en färg för varje artikel. Utdrag ur texten 
placerades in under rubriker som utvunnits ur likheter mellan artiklarnas resultat. Efter 
att detta gjorts skrevs innehållet i löpande text för att få en röd tråd. Dock upplevdes 
rubrikerna hindra resultatets utformning och togs därför bort. Artiklarna bearbetades 
återigen för att få klarhet i deras innehåll, då detaljer hade fallit bort under 
bearbetningen av litteraturstudiens resultat. Resultatet omarbetades igen och sex olika 
kategorier framkom, vilket mynnade ut i det slutgiltiga resultatet. Kategorierna 
framkom då faktorer i miljön, såväl den fysiska som den psykosociala, urskiljdes som 
främjande och underlättande för patientens hälsa och välbefinnande. De olika 
kategorierna var underlätta interaktion, underlätta trygghet, underlätta en 

hälsofrämjande estetisk vårdmiljö, underlätta kontinuitet genom en hemlik miljö, 

underlätta distraktion och underlätta känslan av kontroll. 

 

Resultat 

Patienter påverkades både av den fysiska och av den psykosociala miljön (Suter & 
Bayiln, 2005; Rowlands & Noble, 2008; Caspari, Nåden & Eriksson, 2007; Douglas & 
Douglas, 2003; 2005; Edvardsson, 2008; Park & Mattson, 2009) och utformningen av 
platsen visades ha påverkan på hälsa, välbefinnande och graden av trivsel (Bergland & 
Kirkevold, 2005; Caspari et al., 2007). Människors samspel och beteenden påverkas av 
den fysiska miljön och för att sociala kontakter skall kunna skapas behövs en fysisk 
plats som tillåter detta (Edvardsson, 2008). Den psykosociala miljön var av större 
betydelse för patienten än den fysiska platsens utformning (Douglas & Douglas, 2003; 
Rowlands & Noble, 2008).  
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Underlätta interaktion 

Ett betydande element för upplevelsen av sjukhusmiljön var interaktionen mellan 
patient och vårdpersonal (Douglas & Douglas, 2003; 2005; Rowlands & Noble, 2008; 
Akansel & Kaymakҫi, 2007), där sjuksköterskans bemötande visades vara den mest 
betydande delen i miljön (Rowlands, & Noble, 2008). En studie av Bergland och 
Kirkevold (2005) beskrev att patienters egen attityd till att vistas på platsen var den 
faktor som påverkade upplevelsen av miljön mest. För att den nya miljön skulle 
upplevas som trivsam och hälsofrämjande var den nya situationen tvungen att godtas 
och acceptans finnas om att inte kunna bo hemma längre. På vårdhemmet hade 
vårdpersonalen och kvaliteten på vården den näst största inverkan på patienters 
upplevelse av miljön. Vid positiv inställning upplevdes kvaliteten på vården som en 
betydande faktor för att kunna uppleva välbefinnande. Vid negativ inställning till att 
leva på vårdhem uppfattades däremot en god vårdkvalitet som en hjälp i vardagen, men 
det uppfattades inte vara en betydande del för främjandet av trivsel och välbefinnande. 
Ytterligare betydande faktorer för upplevelsen av vårdmiljön på vårdhemmet var 
utformningen av den fysiska miljön och relationer med andra patienter (ibid.). Enligt 
Caspari et al. (2007) och Rowlands och Noble (2008) ska miljön vara stödjande, 
inbjudande och främja interaktion. Känsla av säkerhet i miljön kan uppnås om 
vårdpersonalen visar respekt, vänlighet och intresse för individens bästa (Rowlands & 
Noble, 2008; Bergland & Kirkevold, 2005). Det var betydelsefullt för majoriteten av 
patienterna att det fanns hjälp att tillgå som var anpassad till varje individ och att 
personalen hade tid att lyssna för att miljön skulle upplevas som hälsofrämjande 
(Bergland & Kirkevold, 2005). Enligt Rowlands och Noble (2008) ville cancersjuka 
patienter helst ligga i en stor sal med andra patienter på grund av att en ökad interaktion 
med andra kan ge stöd och hopp i livssituationen. I de fall där enkelsal föredrogs, var 
patienterna i fråga i ett sämre sjukdomstillstånd och ville då ha möjlighet till avskildhet 
för att ostört kunna umgås med närstående. 
 

Underlätta trygghet  

Trygghet var en betydelsefull faktor som prioriterades högt av patienterna (Douglas & 
Douglas, 2003; Edvardsson, 2008). Trygghet var betydande för upplevelsen av platsen 
och de faktorer som visade sig underlätta känslan av trygghet hos patienterna fanns 
såväl i den fysiska som i den psykosociala miljön. Faktorer i den fysiska miljön kunde 
vara både hindrande och hjälpande för patienter i dagliga aktiviteter. Stödjande faktorer 
som framkom i den fysiska miljön var adekvat ljus, ljud och anpassade hjälpmedel. Väl 
anpassade hjälpmedel ansågs som positivt av äldre patienter både på sjukhus och på 
vårdhem, då det främjade deras autonomi och självständighet (Douglas & Douglas, 
2003). Fysiska resurser var ledstänger, tillräcklig plats för rullstolar och rollatorer, 
elektriska dörröppnare, skyltning för att hitta rätt och höjdanpassade stolar. En ljus miljö 
uppfattades som betydelsefullt av patienter på sjukhus och vårdhem (Douglas & 
Douglas, 2003; Rowlands & Noble, 2008), då en god belysning skapade trygghet 
eftersom det hos äldre patienter motverkar rädslan för fall (Douglas & Douglas, 2003). 
Inadekvata vårdmiljöer som framkom kunde vara då toalett inte fanns nära till hands 
och då dörrar var svåra att öppna. Det sågs speciellt som ett problem för de patienter 
som var fysiskt nedsatta och exempelvis var bundna till kryckor. Trygghet i den 
psykosociala miljön var även att ha vårdpersonal i närheten. En lugn miljö underlättade 
känslan av trygghet då det gav patienter tillfälle att ställa frågor och be om hjälp av 
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vårdpersonalen (Edvardsson, 2008; Rowlands & Noble, 2008). Trygghet hos patienter 
underlättades även då vårdpersonalen gav raka och ärliga svar. Hälso- och 
sjukvårdspersonal visade sig också kunna underlätta känslan av trygghet hos patienter 
genom att ge ett gott första intryck av den nya platsen (Edvardsson, 2008), vilket 
innebar att bli sedd, välkomnad och informerad på ett individanpassat sätt (Edvardsson, 
2008; Rowlands & Noble, 2008). Det var även viktigt för patienter att vårdpersonalen 
var kompetent och medicinskt kunnig (Rowlands & Noble, 2008; Bergland & 
Kirkevold, 2005) och hade kunskap om individens specifika hälsoproblem och 
sjukdomar, den medicinska behandlingen och eventuella konsekvenser av dessa 
behandlingar (Bergland & Kirkevold, 2005). På en intensivvårdsavdelning gav 
personalens närvaro och den medicinsktekniska utrustningen en känsla av trygghet 
(Akansel & Kaymakҫi, 2007).  
 

Underlätta en hälsofrämjande estetisk vårdmiljö 

En hygienisk, ren, ljus och luftig miljö ansågs som betydande faktorer för en 
hälsofrämjande fysisk vårdmiljö (Caspari et al., 2007; Rowlands & Noble, 2008). Vart 
avdelningen var placerad på sjukhuset påverkade patienters uppfattning av 
vårdkvaliteten (Edvardsson, 2008). Var avdelningen exempelvis sliten och placerad i en 
källare kunde patienter uppfatta sig som mindre betydelsefulla. En estetiskt 
tillfredställande miljö kunde få patienten att känna sig välkomnad av och betydelsefull 
för vårdpersonalen (Caspari et al., 2007). Enligt Douglas och Douglas (2005) var även 
en adekvat ljudnivå, justerbar temperatur och frisk luft viktigt för att skapa en behaglig 
och avslappnande miljö. Enligt Caspari et al. (2007) var patienterna mest nöjda med 
renligheten på sjukhusen, men mindre nöjda med andra estetiska områden, som 
exempelvis dekorationer, rummets ljus, färger på väggar och textilier samt adekvat 
luftventilation. Ljud och lukter är en del av estetiken i vårdmiljön som påverkar 
patientens upplevelse av platsen. Ljud uppfattades olika beroende på tidigare 
erfarenheter (Akansel & Kaymakҫi, 2007). Det framkom att de patienter som låg på en 
intensivvårdavdelning uppfattade ljudet olika irriterande beroende på deras bakgrund 
och erfarenheter. De patienter som hade tidigare erfarenheter av intensivvård uppfattade 
ljud som mindre irriterande och störande än de patienter som inte hade samma 
erfarenhet. Patienter som vanligtvis jobbade i en bullrig miljö påverkades inte heller lika 
mycket av hög ljudvolym. Lukter beskrevs också som en del av estetiken i vårdmiljön. 
Dofter som uppfattades positivt av patienter främjade välbefinnandet (Edvardsson, 
2008), exempelvis dofter av kaffe, bakning och mat associerades med en hemlik och 
trygg miljö. Studier av Edvardsson (2008) och Douglas och Douglas (2003) visade att 
välbefinnandet påverkades negativt då miljön innehöll illaluktande dofter, som 
exempelvis av urin och avföring. Det kunde påverka patienters uppfattning av 
vårdkvaliteten och hälso- och sjukvårdpersonalens kompetens negativt.  
 

Underlätta kontinuitet genom en hemlik miljö 

En övergång från en för patienterna känd miljö till sjukhusmiljön kunde göras genom att 
närstående var med i den nya miljön, vilket visade sig underlätta kontinuitet för 
patienterna (Edvardsson, 2008). Trygghet hade betydelse för upplevelsen av 
sjukhusvistelsen eftersom en ny miljö skapade en känsla av otrygghet (Edvardsson, 
2008). Enligt Edvardsson (2008) och (Suter & Baylin, 2005) påvisades vikten av 
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kontinuitet för patienterna som kom till en ny miljö, då kontinuitet kunde underlätta 
trygghet. En bro mellan olika miljöer, exempelvis mellan hem- och sjukhusmiljö, kunde 
underlättas genom att patienterna hade med sig delar av sin vardagliga miljö till den nya 
platsen (Edvardsson, 2008; Suter & Baylin, 2005). Kellehear, Pugh och Atter (2009) 
påvisade att saker som symboliserade hemmet, exempelvis egna foton, religiösa 
symboler, datorer och krya på dig kort kunde skapa en hemlik atmosfär, vilket av 
patienterna ansågs betydande för upplevelsen av vårdmiljön (Douglas & Douglas, 
2003). Möjligheten att hämta en kopp te eller kaffe när patienterna så önskade gavs som 
ett exempel. Konstverk som valdes ut av patienter själva kunde göra miljön mer 
personlig, vilket kunde påverka patienternas sinnesstämning positivt Suter och Baylin 
(2005). Ett konstverk som valts ut självständigt kunde föra med sig bitar av patienternas 
gamla liv in i en okänd miljö och kunde frammana gamla minnen och på så vis ge en 
känsla av kontinuitet. En patient menade att det var som att hänga upp sina egna 
gardiner på sjukhussalen. Vårdpersonal, i studien av Suter och Baylin (2005), påpekade 
miljön som en betydande faktor för patienter i en svår sjukdomssituation. Miljön ansågs 
behöva vara trivsam, estetiskt tilltalande och fri från störande ljud, speciellt då patienter 
var inneliggande en längre tid. Trots detta framkom det att patienternas upplevelse av 
estetiken blev mer negativ ju längre tid de vistades på sjukhuset (Caspari et al., 2007). 
 

Underlätta distraktion  

En hälsofrämjande vårdmiljö skulle innehålla faktorer som distraherar tankarna från 
sjukdomssituationen (Suter & Baylin, 2005; Edvardsson, 2008; Rowlands & Noble, 
2008). Exempel på distraherande saker var tavlor och målningar, akvarium, litteratur 
och möjlighet att se ut genom fönster. Salar med stora fönster föredrogs, dels på grund 
av att de släppte in mycket ljus och dels för att det gav en möjlighet till att se 
omgivningen utanför, vilket underlättade distraktion från sjukdomssituationen 
(Rowlands & Noble, 2008; Douglas & Douglas, 2003; 2005; Edvardsson, 2008). 
Gemenskap med andra patienter kunde också distrahera till andra tankar och på så vis 
underlätta för patienterna (Rowlands & Noble, 2008). Kontakt med naturen upplevdes 
(Rowlands & Noble, 2008) som betydande då den kunde skapa distraktion och öka 
välbefinnandet. Kontakten med naturen kunde skapas inne på sjukhusavdelningen 
genom att patienterna hade möjligheten att se ut genom ett fönster (Rowlands & Noble, 
2008; Douglas & Douglas, 2003; 2005; Edvardsson, 2008) eller att kunna se ett 
naturmotiv i närmiljön (Suter, & Baylin, 2005). Naturen kunde tas in på 
sjukhusavdelningen genom att placera växter i miljön (Park och Mattson, 2009). 
Patienter som låg på ett rum med växter trivdes i större utsträckning bättre, jämfört med 
patienterna som inte haft växter på rummet. Positiva aspekter var att patienternas 
avslappningsförmåga ökade och graden av oro minskade. Det visade sig också att 
växterna sänkte smärtintensiteten hos patienter och att det systoliska blodtrycket liksom 
tröttheten var signifikant lägre då patienterna hade växter på salen. Växterna gav även 
patienter en positiv bild av sjukhuset, då miljön uppfattades mer tillfredställande, ren, 
avslappnande, bekvämare, mer färgfylld, roligare och lugnare då miljön innehöll växter 
(ibid.). Däremot kunde vissna växter ge patienterna känslor av bristande förtroende till 
vården (Edvardsson, 2008), då en illa skött miljö kunde ge uppfattningen om bristfällig 
omvårdnad.  
 

 



10 

 

Underlätta känslan av kontroll  

Känsla av kontroll visade sig underlättas genom att ge valmöjligheter i situationer som 
annars inte var påverkbara för patienter i någon större utsträckning (Suter & Baylin, 
2005), då det var hälso- och sjukvårdspersonal som hade den medicinska kunskapen. 
Hälso- och sjukvårdspersonalen som ingick i studien av Suter och Baylin (2005) 
menade att känna kontroll var absolut nödvändigt för patienternas psykiska 
välbefinnande. Känslan av kontroll kunde vara att patienter själv fick ta beslut angående 
den omgivande miljön (Suter & Baylin 2005; Rowlands & Noble, 2008), som 
exempelvis vilka tavlor och bilder som skulle hängas upp i salen eller att få välja mellan 
enkelsal och flerbäddssal. Möjlighet att välja sal upplevdes som mycket betydelsefullt 
för att underlätta känslan av kontroll hos patienterna (Baillie, 2008; Rowlands & Noble, 
2008). Möjlighet att ha en egen privat plats i sjukhusmiljön eller på vårdhemmet var av 
stor vikt för patienterna (Douglas & Douglas, 2003; 2005; Baillie, 2008; Bergland & 
Kirkevold, 2005) då det underlättade känslan av integritet (Douglas & Douglas, 2005; 
Baillie, 2008). Patienterna upplevde brist på plats runt sängen i sjukhusmiljön och detta 
upplevdes hindra avskildhet och privata samtal med närstående (Douglas & Douglas, 
2005). Å andra sidan ansågs stora och öppna salar minska möjlighet till avskildhet. 
Andra faktorer som underlättade känslan av kontroll var möjlighet att låsa in privata 
tillhörigheter och nära belägna, rymliga våtutrymmen. Bristen på aktiviteter gjorde 
patienter mer uppmärksammade på andra patienter i omgivningen, vilket ansågs minska 
grad av integritet på den enskilda platsen. För att motverka insyn behövdes mer 
avskärmning sättas upp (ibid.), då detta sågs som en möjlighet till förbättring av den 
enskilda platsen (Douglas & Douglas, 2005). Draperierna hindrade dock inte att andra 
patienter kunde höra privata samtal mellan patient och vårdpersonal och upplevdes 
därför vara otillräckliga i de salar där patienter av båda könen låg, då det inte fullt ut 
skyddade integriteten (Douglas & Douglas, 2003). Draperier upplevdes däremot räcka 
som avskärmning i salar med patienter av samma kön (Baillie, 2008), då kvinnor och 
äldre patienter stördes mest av att ligga på salar med både kvinnor och män. Kvinnorna 
kände stress över att behöva tänka på att skyla sig. Patienter på en kirurgavdelning 
föredrog att vistas på en sal med patienter av samma kön, då risken för blottning ökade 
på grund av att kirurgipatienter bar lite kläder efter operation. Samma 
integritetskränkning upplevdes inte av andra patientgrupper, exempelvis medicin och 
rehabiliteringspatienter. Anledningen som angavs var att de bar mer kläder än de 
nyopererade och minskade därmed risken för att blottas.  
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie genomfördes med syftet att belysa vårdmiljöns betydelse för 
patientens hälsa och välbefinnande. Artikelsökningen inleddes med sökningar som var 
inriktade mot fysisk miljö och estetik, då det ursprungliga syftet var att enbart belysa 
den fysiska miljöns påverkan på patientens hälsa och välbefinnande. Efter 
pilotsökningen upptäcktes dock att många studier även tog upp den psykosociala miljön 
som betydelsefullt för patienten. Detta resulterade i, efter en närmare granskning av 
artiklarna, att syftet omarbetades till att belysa vårdmiljöns betydelse för patientens 
hälsa och välbefinnande, där även den psykosociala miljön kunde inbegripa. Att syftet 
omarbetades ses som en styrka eftersom litteraturstudien skulle ha en induktiv ansats 



11 

 

och resultatet inte skulle speglas av tidigare antaganden om ämnet. En öppenhet var 
betydelsefullt för att inte viktig information skulle falla bort, vilket det möjligtvis skulle 
gjort om det gamla syftet hade kvarstått. Begreppet platsen hittades i litteraturen och 
användes som begrepp på grund av dess vida innebörd. I platsen kunde både den fysiska 
och den psykosociala miljön rymmas, vilket var relevant mot syftet.  
Artiklarna granskades först av gruppmedlemmarna var för sig och sedan tillsammans, 
vilket ses som en styrka då informationen blev noga genomarbetad. Många av artiklarna 
som hittades var mer riktade mot arkitektur än omvårdnad och valdes därför bort. 
Många studier var även riktade mot dementa patienter och barn och ungdomar vilka är 
specifika patientgrupper och passade därför inte litteraturstudiens syfte. Eftersom 
sökningarna gav få träffar gjordes sökningar i många olika databaser. De flesta 
resultatartiklarna visade sig finnas i databaserna Cinahl och PubMed. Det kan ses som 
en styrka då databaserna är omvårdnadsinriktade, vilket var relevant då litteraturstudien 
skulle vara omvårdnadsinriktad. Resultatartiklarna bestod av sju kvalitativa och fyra 
kvantitativa, varav en hade både kvalitativ och kvantitativ metod. Nio av artiklarna var 
från Europa, varav tre från Norden. De övriga två var från Kanada och Korea. Två 
artiklar kom från länder med en kulturell bakgrund som skiljer sig från den 
västerländska, nämligen Turkiet och Korea. Detta ses som en styrka, då Sverige blir ett 
alltmer mångkulturellt land. De övriga artiklarna var från länder med en kultur som 
anses vara överförbara till svensk hälso- och sjukvård.   
Många av resultatartiklarna grundade sina studier på Roger Ulrich’s forskning, vilket 
ses som en styrka då han är evolutionspsykolog och miljöpsykolog som har inriktat sig 
mot sjukhusmiljöer. Två av resultatartiklarna har samma författare vilket är fördelaktigt 
då de troligtvis är väl insatta i ämnet. En studie i två delar av Katie Eriksson används i 
litteraturstudien varav en del i resultatet. Författaren är en känd nordisk 
omvårdnadsforskare vilket ses som en fördel för föreliggande litteraturstudie. Under 
bearbetningen av resultatet valdes två artiklar bort på grund av att de inte visade sig 
tillföra något av värde. Artiklarna var mycket inriktade på sjukhusets arkitektur och 
kopplades inte till omvårdnad på det vis som önskades. 
 

Resultatdiskussion 

Resultatartiklarna granskades utifrån Carlsson och Eimans (2003) modell. Fem av 
artiklarna bedömdes vara av grad I, fem av grad II och en av grad III. En av grad II-
artiklarna (Douglas & Douglas, 2005) hade en kvalitativ och en kvantitativ del, vilka 
båda bedömdes vara grad II. Den artikel som bedömdes vara grad III (Suter & Bayiln, 
2005) togs med för att resultatet visades stämma överrens med bakgrundslitteratur och 
på så vis kunde artikelns reliabilitet styrkas. I två av artiklarna anges inte bortfallet 
(Caspari, Nåden & Eriksson, 2007; Akansel & Kaymakҫi, 2007). I artikeln av Caspari et 
al. (2007) kunde bortfallet utläsas ungefärligt i ett diagram och sågs då vara över 20 
procent. Trots bortfallet valdes artikeln att användas då den stämde mycket bra överrens 
med litteraturstudiens syfte. Tio av elva resultatartiklar var etiskt godkända vilket ses 
som en styrka. Informerat samtycke av informanterna och godkännande från en etisk 
kommitté fanns i sex av artiklarna och i fyra av artiklarna fanns etiskt godkännande. I 
artikeln av Park och Mattson (2009) saknades etisk granskning. 
Ekonomiskt satsas det mer på läkemedel än icke-farmakologiska insatser för att 
förbättra hälsoproblem som orsakats av ohälsosam livsstil (Statens folkhälsoinstitut, 
2004 [FHI]). Den lilla del som ges åt de icke-farmakologiska insatserna, bland annat 
vårdmiljön, bör prioriteras högre då det främjar hälsa och välbefinnande (Suter & 
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Bayiln, 2005; Rowlands & Noble, 2008; Caspari et al., 2007; Douglas & Douglas, 
2003; 2005; Edvardsson, 2008; Park & Mattson, 2009). Ett problem i dagens hälso- och 
sjukvård är den ökande klyftan mellan behov och tillgängliga resurser (FHI, 2004). För 
att utnyttja resurserna maximalt har patientflödet ökat, vårdtiderna förkortats och 
därigenom har hälso- och sjukvården effektiviserats. Effektiviteten mäts i antal 
vårddagar, läkarbesök och ingrepp. Detta redovisar produktiviteten i hälso- och 
sjukvården, dock inte vårdkvaliteten mätt i vunnen hälsa, vilket anses vara en mer 
fördelaktig bedömning. I folkhälsopropositionerna, målområde sex, beskrivs 
hälsofrämjande hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2009b). Här anges att det 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande tankesättet skall genomsyra hela hälso- och 
sjukvården och att det ska vara en självklar del i all vård. Den fysiska och psykosociala 
miljön har stor inverkan på patienters hälsa och välbefinnande (Geimer-Flanders, 2009; 
Douglas & Douglas, 2003; Rowlands & Noble, 2008). Därför bör vårdmiljön lyftas 
fram som en betydande del i det hälsofrämjande arbetet. Eftersom sjuksköterskan har en 
stor del i det hälsofrämjande arbetet bör kunskapen om vårdmiljöns betydelse belysas 
redan under sjuksköterskeutbildningen (Cesario & Stichler, 2009). Detta kan leda till 
förbättrade förutsättningar för hälsoinriktat arbete för hälso- och sjukvårdspersonal 
(Socialstyrelsen, 2009b). Att en vårdmiljö skall vara hälsofrämjande styrks även av 
ekonomiska skäl. Enligt Caspari et al. (2006) kan vårdorganisationen spara pengar på att 
använda sig av faktorer som leder till en hälsofrämjande miljö, då det kan leda till 
kortare vårdtider. Även Cesario och Stichler (2009) påvisar evidens för att sjukhusen 
kan göra ett ekonomiskt sparande på att vårdmiljön utvecklas till att bli mer tilltalande. 
Faktorer som inverkar till detta är att miljön är säker och har en positiv påverkan på 
hälsa och tillfrisknande. Detta ses som ännu ett argument för att gynna det 
hälsofrämjande arbetet och däribland vårdmiljön. 
Utgångstanken med litteraturstudien var att fokusera på estetiken och den fysiska 
utformningen av vårdmiljön. När resultatartiklarna bearbetats hittades dock att den 
psykosociala delen av vårdmiljön hade störst betydelse för patientens upplevelse av 
vårdmiljön. Rowlands och Noble (2008) utförde en studie om hur patienterna ville att 
vårdavdelningen skulle utformas. Det framkom, trots att syftet med studien var klart 
angivet för informanterna, att hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande var det mest 
betydande för upplevelsen av vårdmiljön. Att bli välkomnad till den nya platsen gav ett 
positivt första intryck av miljön (Edvardsson, 2008). Även att bli sedd och bekräftad av 
trevlig personal var betydande aspekter i personalens bemötande (Edvardsson, 2008; 
Douglas & Douglas, 2003). Dessa faktorer kan beskrivas som underlättande för 
interaktionen mellan patient och sjuksköterska. Eftersom sjuksköterskan ansvarar för 
stora delar av omvårdnaden ansvarar hon eller han även för hur patienter upplever 
vårdmiljön under sjukhusvistelsen. Därför är det betydelsefullt att sjuksköterskan har ett 
bra bemötande, då det är en betydelsefull beståndsdel som påverkar hur miljön 
uppfattas. I studien av Bergland & Kirkevold (2005) framhävdes vikten av att lyssna på 
patienten. Samtalet måste få ta sin tid (Socialstyrelsen, 2009b). Genom erfarenheter har 
det visats att tiden på en vårdavdelning i många fall ses som en bristvara. Tidsbrist kan 
leda till att patienten inte känner sig sedd och kan hämma interaktionen mellan patienten 
och sjuksköterskan, istället för att underlätta den. Om sjuksköterskan ger patienten tid 
för frågor och funderingar kan det leda till en mer hälsofrämjande miljö (Bergland & 
Kirkevold, 2005).  
 
Trygghet var en betydelsefull faktor i en god vårdmiljö. Därför är det av stor vikt att 
denna känsla främjas hos patienten med hjälp av olika faktorer i vårdmiljön. Trygghet 
visades kunna skapas både genom den fysiska och genom den psykosociala miljön. I 
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den fysiska miljön kunde exempelvis hjälpmedel bidra till trygghet, då det bland annat 
förhindrade rädslan för fall (Douglas & Douglas, 2003). Utifrån detta väcks en tanke om 
att ledstänger och gott om utrymme för rollatorer kan hjälpa äldre patienter att känna 
trygghet, och därmed uppleva vårdmiljön mer positiv. I den psykosociala miljön var 
personalens kompetens (Rowlands & Noble, 2008; Bergland & Kirkevold, 2005) och 
tillgänglighet (Akansel & Kaymakҫi, 2007) betydande för känslan av trygghet. 
Patienterna upplevde trygghet då personalen var väl insatt i deras sjukdomssituation och 
att personalen var nära till hands. Det gav möjlighet för patienterna att ställa frågor. I 
artikeln av Bergland och Kirkevold (2005) framkom det att patientens egen inställning 
till vårdplatsen, som i studien var ett vårdhem, hade större betydelse för trivseln än 
personalens bemötande, även om också bemötandet ansågs vara betydande. Då patienter 
ofta vistas längre på ett vårdhem än på ett sjukhus, kan det ses som viktigare att miljön i 
vårdhemmet är trivsam då patienten troligen kommer att spendera resterande delen av 
sitt liv där. Trygghet på ett vårdhem kan underlättas genom att skapa en hemlik miljö, 
där många saker som symboliserar ett hem ingår. På sjukhus kan dessa symboler också 
underlätta känslan av trygghet, men på en intensivvårdsavdelning är det främst 
medicinteknisk apparatur som symboliserar trygghet för patienter. En tanke är att vid 
intensivvård är patienterna mycket akut sjuka och känner sig då beroende av och förlitar 
sig på teknologin. Därför kan ljudet av dessa skapa trygghet. Även vårdpersonalen ses 
som en trygghet, då de står för kompetens inom ett för patienten okänt ämne. När en 
människa blir sjuk och läggs in på en vårdavdelning ställs hon inför en främmande 
miljö, med nya rutiner, medicinteknisk utrustning och medicinska termer och patienten 
hamnar i en beroendeställning (Socialstyrelsen, 2009b). Beroendet skapas på grund av 
oro hos patienterna för sjukdomssituationen, brist på möjligheter att påverka situationen 
och även för att patienterna är i underläge angående den medicinska kunskapen. Vid 
ohälsa, sjukdom eller skada blir patienter beroende av hälso- och sjukvårdspersonalens 
kompetens, resurser och beslut. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan inger 
trygghet, bland annat genom att svara rakt och ärligt på patientens frågor (Edvardsson, 
2008; Rowlands & Noble, 2008). Kontinuitet i kontakter och information bidrar till 
trygghet i vårdmiljön (Socialstyrelsen, 2009b). När människan kommer till en ny miljö 
skapas en känsla av otrygghet, då situationen, rutinerna och människorna i miljön är 
främmande. För att underlätta känsla av trygghet är kontinuitet en hjälp. Att föra med 
sig saker från en trygg hemmiljö skapar kontinuitet, en bro mellan den vanda och den 
nya miljön (Edvardsson, 2008; Suter & Baylin, 2005). Kontinuiteten kan även 
underlättas genom att närstående till patienterna följer med till den nya miljön. Även att 
föra in bilder i vårdmiljön är ett enkelt sätt att främja hälsa och välbefinnande 
(Kellehear, Pugh & Atter, 2009). I föreliggande litteraturstudie framkom det att ett 
fotografi eller annat privat föremål symboliserar hemmiljön (Edvardsson & Wijk, 2009). 
Enligt Aron Antonovsky är känsla av sammanhang en viktig faktor för att kunna uppnå 
hälsa. Genom kontinuitet kan känsla av sammanhang främjas och på så vis kan 
patientens förmåga till att hantera svåra livssituationer underlättas. Känsla av 
sammanhang hjälper patienterna att själva handla på ett hälsofrämjande sätt och välja en 
hälsosam livsstil. På detta sätt kan hälso- och sjukvårdspersonal genom att underlätta 
kontinuitet hjälpa patienten till hälsa.  
 
Känsla av kontroll var betydelsefullt för att patienten skulle uppleva en förbättrad hälsa 
(Suter & Baylin, 2005). I resultatartiklarna kom det fram att känsla av kontroll kunde 
uppnås med hjälp av valmöjligheter i vårdmiljön (Suter & Baylin, 2005; Rowlands & 
Noble, 2008). Exempel som framkom var möjligheten att få välja mellan att ligga på 
enkelsal eller flerbäddsal (Rowlands & Noble, 2008). Att få välja konst till den närmsta 
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omgivningen i vårdmiljön var också ett sätt att få känslan av kontroll (Suter & Baylin, 
2005). Idag är det ett högt tryck på vårdavdelningarna, då vårdtiderna förkortats och 
patientomsättningen ökat (FHI, 2004). På grund av detta finns det inte alltid möjlighet 
för patienten att välja typ av sal. Istället kan sjuksköterskan hjälpa patienten att återfå en 
del kontroll över sin situation med hjälp av andra valmöjligheter, exempelvis val mellan 
två maträttsalternativ. I studien av Suter och Baylin (2005) undersöktes ett konstprojekt 
på en vårdavdelning. Projektet gick ut på att patienten fick välja ut ett konstverk i 
veckan för att hänga upp på väggen intill sängen. Det visade sig vara positivt för 
patienterna då det hjälpte patienter till känsla av kontroll vilket är viktigt för 
välbefinnandet. Sjuksköterskan skall i samråd med patienten ge stöd och vägledning för 
att göra patienten delaktig i vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005). Möjlighet att 
kontrollera och förbättra den egna hälsan beskrivs vara hälsofrämjande enligt Statens 
folkhälsoinstitut (2004). Därför bör sjuksköterskan främja patientens delaktighet i 
omvårdnaden, för att underlätta patientens känsla av kontroll i den nya miljön och 
därmed främja hälsan. 
Tillgång till en privat plats var en annan faktor som kunde underlätta känslan av 
kontroll. Patienterna upplevde att detta saknades i vårdmiljön (Douglas & Douglas, 
2003; 2005; Baillie, 2008; Bergland & Kirkevold, 2005). Då en människa läggs in på 
sjukhus blir hon avidentifierad, dels på grund av patientkläderna och bristen på 
personliga tillhörigheter. Edvardsson (2005) menar att en del av människans identitet 
läggs i den miljö hon lever i. På sjukhus anses den invanda miljön förminskas till några 
få tillhörigheter och området runt sängen blir patientens privata sfär. De patienter som 
ligger i större salar med andra patienter får mindre privat utrymme, både fysiskt och 
socialt. På grund av dåliga avskärmningsmöjligheter kan andra patienter höra privata 
samtal med hälso- och sjukvårdspersonal (Douglas & Douglas, 2003). Inadekvat 
avskärmning ökar risken för att barläggas inför andra. Detta medför att integriteten 
hotas. Resultatet visar att tillgång till privat plats är betydande för en hälsofrämjande 
vårdmiljö. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 2a § skall hälsofrämjande hälso- och 
sjukvård bygga på respekt för patientens integritet. Därför bör större ansträngning 
läggas vid att utveckla goda avskärmningsmöjligheter. 
Distraktion kunde även skapas med hjälp av konstverk, vilket var en annan viktig del 
som framkom i resultatet (Suter & Baylin, 2005). Om patienter hade möjlighet att se på 
bilder och målningar eller att se ut genom ett fönster gav det hjälp att tänka på annat än 
sjukdomssituationen. Patienterna upplevde detta som positivt då det skapade ett tillfälle 
för avkoppling. Fönster i sin tur är positivt på många sätt (Rowlands & Noble, 2008; 
Douglas & Douglas, 2003; 2005; Edvardsson, 2008). Förutom distraktion så släpper det 
in ljus och kan behålla en adekvat dygnsrytm för patienten (Edvardsson & Wijk, 2009), 
vilket främjar patienters hälsa och välbefinnande. En tanke inför framtiden är att vid 
ombyggnad eller nybyggnad av vårdplatser bygga in stora fönster som är möjliga att se 
ut genom även för sängbundna patienter, då det kan hjälpa patienten att bland annat 
följa årstider och känna närhet till naturen.  
 

Konklusion 

Av litteraturstudien framkom sex kategorier, som beskriver faktorer i vårdmiljön på 
institution som underlättar och främjar patientens hälsa och välbefinnande. Den största 
och mest betydande kategorin var underlätta interaktion, som innefattar hur hälso- och 
sjukvårdspersonal kan främja patienters upplevelse av miljön med hjälp av bemötandet. 
Även interaktion patienter emellan framkom som betydelsefullt. Den andra kategorin 
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var underlätta trygghet, som beskriver hur upplevelsen av trygghet främjar patientens 
upplevelse av en hälsofrämjande miljö. Den tredje kategorin var underlätta en 

hälsofrämjande estetisk vårdmiljö, där rummets utformning, lukter och ljud kan främja 
upplevelsen av vårdmiljön. Underlätta kontinuitet framkom som en central del, då 
patienten med hjälp av bland annat saker som symboliserar hemmiljön kan skapa en bro 
mellan den vanda miljön och den nya vårdmiljön, vilket i sin tur skapar trygghet. I 
vårdmiljön framkom distraktion som betydande, vilket framkom i form av att 
patienterna ville ha stora fönster och vacker omgivning, gärna tavlor och natur som 
kunde få tankarna på annat än sjukdomssituationen. Genom att hälso- och 
sjukvårdspersonalen skapar valmöjligheter för patienterna, kan känslan av känslan av 

kontroll främjas. Alla dessa delar är betydelsefulla för att patienten skall uppfatta 
vårdmiljön, både den fysiska och den psykosociala, positivt och gynnande för hälsa och 
välbefinnande.  
 

Implikation 

Forskning påvisar att vårdmiljön inverkar på patientens hälsa och välbefinnande, dock 
finns inga klara generella riktlinjer för hur en god vårdmiljö skall kunna skapas i det 
praktiska vårdarbetet. Det skulle vara positivt för det hälsofrämjande vårdarbetet om en 
klarare struktur togs fram för att på så vis underlätta sjuksköterskans hälsofrämjande 
omvårdnad med fokus på vårdmiljön. Sjuksköterskeprofessionen har en central del av 
det hälsofrämjande arbetet och har därför stor inverkan på hur hälso- och sjukvården 
ges. En essentiell del i omvårdnaden är att skapa goda förutsättningar för patienters 
hälsa och välbefinnande och därför bör sjuksköterskan se platsens utformning och 
påverkan som betydelsefullt i omvårdnaden. Således kan det vara av relevans att redan i 
sjuksköterskeutbildningen göra studenterna medvetna om vårdmiljöns betydelse för 
hälsan och välbefinnandet. Detta kan så ett frö redan i tidig fas och kan därmed göra 
sjuksköterskor mer uppmärksamma på ämnet i det praktiska vårdarbetet. Mer forskning 
krävs om hur platsen påverkar människan. En tanke är att vidare forskning kan vara en 
hjälp för att skapa klara riktlinjer för att göra platsen och vårdmiljön mer 
hälsofrämjande.  
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Tabell 1. Sökhistorik         Bilaga I:1 

Databas Datum Sökord/limits 
Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 
Urval 1 Urval 2 

Cinahl 

 

11/11 
2010 

(MH "Quality of 
Life") AND (MH 
"Environment") 

Limits: Abstract Available; 
Published Date from: 
2000-2010; English 
Language; Research 
Article  

45 

 

34 4  1 

Cinahl 

 

11/11 
2010 

Aesthetics (keyword) AND 
(MH "Environment") 

Limits: Abstract Available; 
Published Date from: 
2000-2010; English 
Language; Research 
Article  

27 19 1 1 

Cinahl 

 

2/12 
2010 

(MH "Patient Centered 
Care") AND (MH "Health 
Facility Environment")  

Limits: Abstract Available; 
Published Date from: 
2000-2010; English 
Language; Research 
Article 

18 11 2 2 

Cinahl 

 

2/12 Manuell sökning på titel:  

Ornamental indoor plants 
in hospital rooms enhanced 
health outcomes of patients 
recovering from surgery 

1 1 1 1 

PubMed 

 

11/12 
2010 

“Health Facility 
Environment” [Mesh] 
AND “Patient-Centered 
Care” [Mesh] Limits: 5 
last years, English 
language, only items with 
abstract 

44 35 6 3 

 



 

 

 Bilaga I:2 

 

 

 

Databas Datum Sökord/limits 
Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 
Urval 1 Urval 2 

PubMed 10/11 
2010 

“Health Facility 
Environment” [Mesh] 
AND “Delivery of 
Healthcare” [Mesh] AND 
“Quality of Life” [Mesh] 
Limits: 5 last years, 
English language, only 
items with abstract 

30 20 2 1 

Science 
Direct 

 

11/11 
2010 

pub-date > 1999 and 
ALL(aesthetic) and 
ALL(hospital design) 
Limits: Nursing and Health 
professions, article, 2000-
present 

70 30 2(*1) 1 

Academic 
Search 
Elite 

 

2/12 (DE "PATIENTS") AND 
(DE "HOSPITAL wards")  
Limits: Published Date 
from: 2005-2010; 
Document Type: Article  

89 24 4 1 



 

Tabell 2. Sökordsöversikt        Bilaga II 

Sökord 
PubMed 

MeSH-term 

Cinahl 
Subject 

heading list 

Academic 
Search 
Elite 

Sience 
Direct 

Miljö  Environment   

Vårdmiljö/ 
Sjukhusmiljö 

Health facility 
environment 

Health 
facility 
environment 

  

Estetik  Aesthetics 
(keyword) 

 Aesthetic 

Livskvalitet Quality of 
Life/psychology 

Quality of 
Life  

  

Sjukhusavdelning    Hospital 
wards 

 

Sjukhus 
arkitektur och 
design 

Hospital design    Hospital 
design 

Patienter  Patients  Patients  

Utförande av 
hälso- och 
sjukvård 

Delivery of 
Healthcare 

   

Patientcentrerad 
vård 

Patient-
Centered Care 

   

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt               Bilaga III:1 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte  
Metod 
Urval 

Slutsats 

Veten
skap-
lig  
Kval-
itet 

2005 
Norge 
PubMed 

Bergland, Å. 
& Kirkevold, 
M. 

Thriving in 
nursing homes in 
Norway: 
Contributing 
aspects described 
by residents 

Syftet med 
studien var att 
utreda mentalt 
klara boendes syn 
på vad som bidrar 
till en trivsam 
miljö på ett 
vårdhem. 

Studien har en kvalitativ och en social-
fenomenologisk ansats. Studien hade två delar: 
deltagande observation och öppen intervju. Studien 
är gjord på två vårdhem i Norge. Vårdtagarna, n= 
26 (20 kvinnor, 6 män), hade antingen ett eget rum 
eller delade men en annan. Informanterna var 
mentalt klara, vilket fastställt av sjuksköterska. 
Informanterna skulle vara 65 år eller äldre och bott 
på sjukhemmet i minst två månader. Studien är 
etiskt godkänd och informerat samtycke har givits. 
Datainsamlingen gjordes i tre faser. Den första och 
andra fasen innefattade 12 resp. 4 vårdtagare och 
genomgick både observation och intervju. Den 
tredje fasen innefattade 10 vårdtagare och 
intervjuades enbart. Denna fas lades till för att 
utveckla och förbättra intervjufrågorna mer och för 
att utföra validitetskontroller. I de flesta fall 
utfördes två intervjuer per vårdtagare för att 
antingen följa upp fältobservationer eller för att 
vårdtagaren inte orkat en längre intervju. Alla 
intervjuer spelades inte in. Vid dessa tillfällen togs 
anteckningar och en utförlig dokumentation gjordes 
precis efter att intervjun ägt rum. Datan bearbetades 
genom att sammanfoga den i olika teman, som 
relaterade till de boendes erfarenhet av trivsel på 
sjukhemmet. Informanterna delades sedan upp i två 
grupper: de som trivdes och de som inte trivdes. 

I resultatet fann forskarna att de 
boendes inställning till att leva i 
vårdhemmet var kärnfaktorn som 
påverkade trivseln hos 
vårdtagarna. Det som var näst 
viktigast för att känna trivsel var 
kvaliteten på omvårdnaden och 
vårdgivarna. Den grupp av 
vårdtagare som bestämt sig för att 
trivas ansåg att god vårdkvalitet 
och trevlig personal medverkade 
till trivsel. De som var osäkra på 
om de trivdes och den personen 
som inte trivdes ansåg att 
vårdkvaliteten inte hade en 
betydande roll för huruvida de 
trivdes, men att det underlättade 
tillvaron. Andra faktorer som 
medverkande till ökad trivsel var: 
kvaliteten på den fysiska miljön, 
positiva relationer med andra 
vårdtagare, deltagande i 
meningsfulla aktiviteter, 
möjligheter att gå ut utanför 
avdelningen och relationer med 
familjen.  

Grad I 



 

 Bilaga III:2

   

   

 

 

 

 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte 
Metod 
Urval 

Slutsats 

Veten
skap-
lig 
Kval-
itet 

2008 
England 
PubMed 

Baillie, L.  Mixed-sex wards 
and patient 
dignity: nurses 
and patients 
perspectives 

Syftet var att 
utforska 
betydelsen av 
värdighet och 
faktorer som 
riskerar och 
främjar patienters 
värdighet på 
sjukhus. 

Studien är en kvalitativ fallstudie. Denna typ av 
studie är fördelaktig då ett fenomen skall studeras i 
praktiken. 24 patienter på en urologkirurgisk 
avdelning valdes ut med hjälp av stickprov. 
Medelåldern var 64 år, 15 var män och nio var 
kvinnor. 12 av patienterna intervjuades efter 
utskrivning från sjukhuset. Intervjuerna spelades in 
och skrevs sedan ned ord för ord. De resterande 12 
patienterna observerades, med fokus på 
omvårdnaden, över en fyratimmarsperiod. 26 
personer ur avdelningspersonalen observerades 
också. Datan bearbetades genom att sortera ut 
viktiga fraser eller meningar som har direkt 
koppling till värdighet. Varje påstående kodades 
och kategoriserades sedan i teman. Varje tema och 
relevanta kategorier kartlades för att belysa hur 
spridda de olika åsikterna var. Studien är etiskt 
godkänd och informanterna hölls anonyma. Datan 
var oåtkomlig för obehöriga. 

Studien visade att både faktorer i 
den fysiska miljön och 
personalens beteende påverkade 
patienternas värdighet. Både 
personal och patienter ansåg att 
mixade salar påverkade 
patienternas värdighet negativt. 
Det som var jobbigast för 
patienterna var risken att blotta 
sig för det andra könet. Kvinnor 
och äldre påverkades mer. 
Personalen var medveten om 
problemet men patienttrycket på 
avdelningen gjorde ofta att 
enkönade salar inte gick att ordna.  

 
Grad II 



 

 Bilaga III:3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte  
Metod 
Urval 

Slutsats 

Veten
skap-
lig  
Kval-
itet 

2007 
Norge 
Cinahl 

Caspari, S., 
Nåden, D., & 
Eriksson, K. 

Why not ask the 
patient? An 
evaluation of the 
aesthetic 
surroundings in 
hospitals by 
patients 

Syftet var att 
presentera 
resultatet från 
frågeformulär 
som patienter 
svarat på 
angående vad de 
tyckte om den 
estetiska 
dimensionen på 
sjukhus.  

Studien har en kvantitativ ansats och är en 
fortsättning på en tidigare undersökning om 
estetikens förekommande i organisationsplanen på 
olika sjukhus i Norge. Författarna utvecklade en 
enkät med elva huvudkategorier och ett antal 
underkategorier. Samma kategorier användes i den 
tidigare studien. Frågorna berörde ämnet estetik i 
sjukhusmiljö och dess inverkan på hälsa och 
välbefinnande. 400 enkäter delades ut på sex olika 
sjukhus i Norge. Hurstort bortfallet var 
framkommer inte. Patienternas svar samlades sedan 
ihop och delades in i 15 index. Studien är etiskt 
godkänd och patienterna gjorde ett autonomt beslut 
om huruvida de ville delta eller ej.  

En attraktiv och trevlig miljö har 
en positiv fysisk och psykisk 
inverkan på hälsa och 
välbefinnande. Enligt patienterna 
är de estetiska aspekterna av 
sjukhusmiljön inte 
tillfredsställande. Patienterna var 
mest nöjda med renligheten i 
miljön, men i övriga kategorier 
som tas upp är patienterna inte 
nöjda. De patienter som var över 
50 år var mer positiva till 
sjukhusets estetik. Resultatet visar 
även att ju längre patienterna 
stannade på sjukhuset, ju sämre 
tyckte de att estetiken var.  

 
Grad II 



 

 Bilaga III:4 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte  
Metod 
Urval 

Slutsats 

Veten
skap-
lig  
Kval-
itet 

2008 
Stor-
britannien 
Cinahl 
 

Rowlands, J. 
& Noble. S 

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

Syftet var att 
undersöka svårt 
cancersjukas syn 
på de effekter som 
avdelningens 
miljö har på deras 
generella 
välbefinnande.  

En kvalitativ ansats valdes för att beskriva 
patienternas upplevelse av avdelningens miljö. 
Materialet bearbetades och olika kärnteman 
identifierades. Studien ansågs passa bra då en ökad 
förståelse utifrån patientens syn kan utvinnas och 
det kan även ge nya perspektiv på ämnet.  
Stickprovsurval gjordes för att datan skulle bli 
representativ och för att inte bli missvisande. n= 12, 
varav åtta kvinnor och fyra män. Patienterna var 
mellan 25 och 65+ år. Alla hade en känd malignitet. 
Studien är etiskt godkänd och informanterna var 
anonyma. Datainsamlingen gjordes via en semi-
strukturerad intervju, vilket är då samma frågor 
ställs till alla informanter. Frågorna som ställs är 
öppna för att ge mer rättvisa svar. En pilotstudie på 
fyra patienter gjordes för att testa frågorna. 
Frågorna fokuserade på patienternas upplevelser av 
sjukhusavdelningens miljö och hur den påverkade 
humöret och livskvaliteten under sjukhusvistelsen. 
Datan från intervjuerna spelades in och skrevs 
sedan ned ord för ord. Det lästes igenom flera 
gånger varefter den viktigaste karaktäristikan togs 
ut. Dessa bearbetades åter igen för att få fram olika 
teman.  

Det viktigaste för en god miljö 
var personalens beteende, då 
framförallt sjuksköterskans. 
Annat som påpekades vara viktigt 
var en ren, ljus och luftig miljö 
med utsikt ut genom fönster. I 
temat enkelsal kontra flersängssal, 
tyckte patienterna att det 
viktigaste var att själv kunna få 
välja. Kontakt med världen 
utanför värderades högt. Detta 
kunde åstadkommas genom att 
komma ut, genom utsikt genom 
fönster eller naturtavlor.  

 
Grad I 

 

 

 



 

 Bilaga III:5 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte  
Metod 
Urval 

Slutsats 

Veten
skap-
lig  
Kval-
itet 

2005 
Kanada 
Science 
Direct 

Suter, E. & 
Baylin, D. 

Choosing art as a 
complement to 
healing 

Syftet var att 
fastställa om det 
lokalt utvecklade 
konstprojektet är 
välgörande för 
patienter, deras 
närstående, 
sjukhuspersonalen 
och Art à la Cart -
volontärer. 

Studien har en kvalitativ ansats där informanterna 
intervjuades med en semi-strukturerad 
intervjumetod. n= 32, där 15 var patienter, elva var 
närstående och sex var sjukvårdspersonal. Varje 
intervju varade i 20 till 30 minuter. Intervjuerna 
spelades in och skrevs sedan ned ord för ord. Datan 
analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys och 
kodades i olika teman. Teman mellan de olika 
informantgrupperna identifierades och 
kategoriserades. Kategorierna beskrevs och möjliga 
samband mellan dem utforskades. Datakodningen 
gjordes av två oberoende forskare för att undvika 
partiskhet. Varje steg dokumenterades för att göra 
studien replikerbar. Forskarna som utförde studien 
var självkritiska och medvetna om hur deras 
fördomar kan spegla resultatet. 

Projektet utvärderades som 
positivt av alla informantgrupper. 
Konsten gav en positiv miljö och 
hjälpte patienten till andra tankar, 
vilket underlättade deras situation. 
Konsten gynnade interaktionen 
mellan personalen och patienten, 
då den öppnade upp för andra 
samtalsämnen som ofta gav en 
djupare relation. Patienterna och 
de närstående tyckte att projektets 
bästa sida var att få välja sin 
”egen” konst. Valmöjligheten 
inger en känsla av kontroll hos 
patienten i en miljö som i stor 
utsträckning inte är påverkbar. 
Personalen höll med i detta, då de 
hänvisade till att känsla av 
kontroll är viktigt för det psykiska 
välbefinnandet. 

 
Grad III 

 

 

 

 

 



 

 Bilaga III:6 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte  
Metod 
Urval 

Slutsats 

Veten
skap-
lig  
Kval-
itet 

2003 
Stor-
britannien 
Cinahl 

Douglas, C.H., 
& Douglas, 
M.R. 
 

Patient-friendly 
hospital 
environments: 
exploring the 
patients’ 
perspective 
 

Syftet var att 
beskriva 
patientens känslor 
av miljön på 
sjukhuset, 
sammanställa 
information om 
vad patienter på 
NHS Hospitals 
och vad som är 
bäst för dem 
själva och deras 
familjers behov. 
 

Explorativa intervjuer användes. Informanterna 
hade varit på sjuhuset från fem till 133 dagar. Varje 
patient intervjuades i 15 minuter. Fyra olika 
patientgrupper förekom i studien: allmän kirurgi, 
allmän medicin, vård av äldre och mödravård 
angående. De områden som patienterna 
intervjuades om var: patientvänligheten i miljön, 
viktiga faktorer som påverkar i miljön, om det finns 
något i miljön som hindrar patienterna från att göra 
saker och vad som i framtiden kan göra 
sjukhusmiljön patientvänligare. Både män och 
kvinnor deltog och åldern på patienterna varierade 
från unga, medelålders och till äldre. 83 
informanter var inbjudna att deltaga och 50 stycken 
tackade ja, 32 kvinnor och 18 män. Studien är etiskt 
granskad. Under intervjuerna fördes detaljrika 
anteckningar som sedan bearbetades och 
sammanfattades, en översikt gjordes med hjälp av 
huvudpunkter som sedan delades in i teman. 
 

Studiens resultat påvisade att 
design och miljö har en betydande 
effekt för nivån av sociala 
kontakter på sjukhuset. Många 
patienter ville ligga på 
flerbäddssalar för att lättare skapa 
kontakter och andra föredrog att 
vara själva, så att de själva kunde 
välja när de villa socialisera sig 
med andra. Patienterna ville ha 
kontroll över sina egna aktiviteter, 
gå fritt på avdelningen, välja 
fördragna eller öppna draperier 
och självständigt kunna 
kontrollera ljus och temperatur.  

 

 
Grad I 

 

 

 

 

 



 

 Bilaga III:7 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte  
Metod 
Urval 

Slutsats 

Veten
skap-
lig  
Kval-
itet 

2009 
Stor-
britannien 
PubMed 

Kellehear, A., 
Pugh, E. & 
Atter, L. 
 

Home away from 
home? A case 
study of bedside 
objects in a 
hospice 
 

Syftet var att 
beskriva vilka 
personliga 
tillhörigheter 
patienterna tar 
med sig till ett 
hospice i England 
och undersöka hur 
dessa framför 
personligheten  
i de inneliggande 
patienternas 
miljö. 
 

En kvalitativ deskriptiv studie där en fotagrafisk 
undersökning använts. Information om studien gavs 
via e-mail eller för inneliggande patienter var den 
utplacerad på tavlor runt om på avdelningen. Det 
var även en sjuksköterska som informerade 
muntligt om studien. Patienterna som deltog skulle 
ha varit inneliggande i minst fyra dagar och 
deltagandet var frivilligt. Studien gick ut på att 
informanterna skulle fotografera personliga saker 
runt om i patientsalen. 31 patienter deltog, i ålder 
35-82 år, medianålder var 68år. 16 var kvinnor och 
15 var män. Fyra patienter valde att inte deltaga. 
Fotografierna analyserades utefter teman och 
innehåll. Fyra teman framkom: bekvämlighet och 
föremålens utseende, presenter från besökare, 
personliga saker och saker kopplade till religion. 
Studien är etiskt godkänd.  
 

Av studien framkom att 
patienterna försökte skapa en 
hemlik miljö. Patienternas 
personliga saker är en länk till 
deras hem, då de ligger på 
sjukhus. Sakerna har betydelse för 
sociala kontakter mellan patienten 
och personalen då det skapar en 
individanpassad vård och trivsel. 
 
 

 
Grad III 

 

 

 

 

 

 



 

 Bilaga III:8 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte  
Metod 
Urval 

Slutsats 

Veten
skap-
lig  
Kval-
itet 

2008  
Sverige 
PubMed 
 

Edvardsson, 
D. 
 

Therapeutic 
environments for 
older adults: 
constituents and 
meanings 
 

Syftet var att 
beskriva vad som 
uppfattas i 
terapeutiska 
miljöer och tolka 
vad det betyder att 
vara i sådan miljö 
för äldre. 
 

Studien är gjord på fyra olika avdelningar: ett 
hospice, en geriatrisk avdelning, en 
medicinavdelning och på en onkologisk avdelning. 
Narrativa intervjuer användes för att få den 
terapeutiska miljön väl beskriven. Datainsamlingen 
gjordes på 41 patienter, 20 stycken närstående och 
51 stycken hälso- och sjukvårdspersonal. Detta 
gjordes för att få en mångfald i perspektiven på 
miljön. Frågor ställdes angående upplevelser i att 
vara en rörig miljö med mycket ljud, om miljön 
upplevs vara terapeutiskt eller ej och frågor om vad 
i miljön som kan främja välbefinnandet. 
Intervjuerna gjordes i enskilda rum och varade i 15-
90 minuter. Sammanlagt gjordes 46 intervjuer. 
Även observationer genomfördes dessa skulle 
beskriva estetikens samspel med inställning. Under 
observationerna fördes anteckningar. Analys av data 
gjordes i fyra steg, en övergripande läsning, datan 
delades in i avsnitt, som delades in i kategorier som 
slutligen blev meningar i en text. Studien är etiskt 
granskad.  

Välkomnandet var en viktig del 
som påverkade hur miljön 
upplevdes. Ett välkomnande 
skapar trygghet. En lugn miljö 
med adekvat ljudnivå minskar 
överstimulering. Att vara kunnig 
om patienterna och deras 
livshistoria kan skapa en 
förståelse för vad en hemlik miljö 
innebär för varje individ. Den 
fysiska miljön kan bidra till 
patientcentrerad vård, och det kan 
användas som en åtgärd av 
sjuksköterskan genom att hon 
hänger upp målningar och tillför 
personliga saker i miljön. Den 
fysiska miljön kan bli hindrad av 
den vårdfilosofi som råder i 
organisationen, och det beror även 
på personalens beteende, och om 
de kan samarbeta.  
 

 
Grad I 

 

 

 

 

 



 

 Bilaga III:9 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte  
Metod 
Urval 

Slutsats 

Veten
skap-
lig  
Kval-
itet 

2009 
Korea 
Cinahl 
 

Park, S-H., & 
Mattson, R.H. 
 

Ornamental 
indoor plants in 
hospital rooms 
enhanced health 
outcomes of 
patients 
recovering from 
surgery 
 

Denna 
undersökning 
skulle bestämma 
om huruvida 
kirurgiska 
patienter påverkas 
positivt i sin hälsa 
av plantor 
medicinskt och 
psykologiskt mätt. 
 

Det hade en kvantitativ ansats och var en 
enkätundersökning. Informanterna hade genomgått 
ett kirurgiskt ingrepp och medför en kort 
sjukhusvistelse på upp till fyra dagar. 90 patienter 
deltog, varav 43 män och 47 kvinnor. Medelåldern 
var 47 år. Undersökningen gjordes på ett sjukhus i 
Korea. Patienter delades slumpässigt in i en 
kontrollgrupp och en grupp som fick växter på 
patientsalen. Bortsätt från växterna var rummen 
identiska. Patienterna i "växt"- gruppen var tillåtna 
att se växter från det att kirurgin var genomförd 
fram tills utskrivning. Kontrollgruppen fick inte ha 
några växter alls. I rummen där plantor tilläts 
placerades 12 krukor med olika blommor när 
patienten lämnade för att genomföra sin kirurgi. Det 
var växter i olika storlek, färg, for och modell. 
Patienterna visste inget om hur plantorna kunde 
tänkas påverka. Mätinstrumenten The State-Trait 
Anxiety Inventory form Y-1 (STAIY-1), 
Environmental assessment scale (EAS), Patients 
Room Satisfaction Questionnaire (PRSQ) 
användes.  

Det framkom att patienterna i 
gruppen med växter hade under 
återhämtningen efter det 
kirurgiska ingreppet lägre 
systoliskt blodtryck, minde smärta 
vid bedömning, mindre oro, 
mindre trötthet och upplevde mer 
positiva känslor och högre 
tillfredställelse av rummet. 
Sjukhusvistelsen förkortades och 
användningen av analgetika 
reducerades i gruppen med växter 
i jämförelse med kontrollgruppen. 
Patienterna i rummen med växter 
upplevde mindre stress och oro 
dagen innan ingreppet än 
patienterna i kontrollgruppen. 
Att se och ta hand om växter kan 
vara ett icke-farmakologiskt 
komplement och kan ge en chans 
för sängbundna patienter att 
uppleva natur i sjukhusmiljön, då 
de inte kan ta sig ut.  
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Publika-
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Metod 
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Slutsats 
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skap-
lig  
Kval-
itet 

2005 Stor-
britannien
PubMed 
 

Douglas, C.H., 
& Douglas, 
M.R. 
 

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

Syftet var att 
undersöka hur 
patienter och 
deras familjer 
upplever den 
byggda miljön på 
NHS Trust 
hospital. 
 

Studien är grundad på en kvalitativ och en 
kvantitativ ansats. Den kvalitativa delen bestod av 
interpretativ (hermeneutisk) metodologisk ansats 
utifrån tre olika modeller. Den första var 50 
individuella personalintervjuer. Den andra var en 
fotografisk studie där 35 slumpmässigt utvalda 
patienter tillfrågades om de kunde fotografera deras 
positiva respektive negativa uppfattningar och 
intryck av sjukhusmiljön med hjälp av en 
digitalkamera. De flesta kunde röra sig fritt över 
hela sjukhuset och fota, men de som var 
sängliggande tog kort därifrån. Den tredje ansatsen 
använde sig av en nybörjare-expert teknik baserad 
på en bearbetad Delphi ansats. Där nybörjare inom 
sjukvården (det vill säga ingen direkt anknytning 
till sjukvården) skulle diskutera med experter inom 
området vad de ansåg vara viktigt för en 
patentvänlig sjukhusmiljö. 40 nybörjare 
tillfrågades. Experter var professionella och 
specialister inom hälso- och sjukvård. De var 
slumpmässigt utvalda och delades in i fokusgrupper 
som sedan skulle presentera och diskutera framtida 
bekymmer för sjukhusstyrelsen. Den kvantitativa 
undersökningen bestod av frågeformulär som 
skickades via post till 2200 utskrivna patienter. 500 
patienter exkluderades, och det var 785 som 
slutförde undersökningen. Studien var etiskt 
godkänd 

Patienterna önskade ett sjukhus 
med en miljö som är stödjande 
där ångest minskas och 
läkningsprocessen främjas.  Detta 
ville patienterna att det tog 
hänsyn till vid nybyggnad av 
sjukhus.  Patienterna föredrog en 
hemlik miljö där det fanns plats 
och möjlighet att umgås med 
familjen, de ville också ha 
möjlighet till avskildhet, ett privat 
område och möjlighet att förflytta 
sig till olika platser.  
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Publika-
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lig  
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itet 

2007 
Turkiet 
Academic 
Search 
Elite 

Akansel, N. & 
Kaymakci, S. 

Effects of 
intensive care unit 
noise on patients: 
a study on 
coronary artery 
bypass graft 
surgery patients 

Syftet var att mäta 
ljudnivåer på 
specifika platser 
på en 
intensivvårdsavde
lning och 
fastställa de 
ljudnivåer då 
patienterna blev 
störda.  

Studien har en kvantitativ ansats och deskriptiv 
tvärgruppsstudie användes. n= 35, varav 29 var 
män och sex var kvinnor. Tio patienter jobbade 
vanligtvis i bullrig miljö, elva patienter hade ingen 
tidigare erfarenhet av intensivvård, 17 stycken hade 
erfarit det en gång tidigare och sju stycken två eller 
fler gånger. Urvalet gjordes på patienter som 
genomgått en bypassoperation i hjärtat (CABG) på 
en vardag, då organisationen såg annorlunda ut på 
helgerna. Ljudnivån mättes vid tre av elva sängar i 
en sal. Ljudupptagningen startade dagen efter 
operationen och fortsatte i 24 timmar med 15 
minuters intervaller. En enkät med 31 ämnen 
angående ljudet på avdelningen delades ut till 
patienterna dagen efter deras operation. 
Svarsalternativen var numrerade från noll till fyra, 
där noll var ej störande och fyra mycket störande. 
Enkäten var gjord av författarna och grundades på 
en bred litteraturöversikt och tidigare observationer 
av en intensivvårdsavdelning. Fem 
intensivvårdssjuksköterskor och tio lärare i 
omvårdnad utvärderade frågeformuläret och 
bestämde dess validitet. Även en pilotstudie 
gjordes, då nio patienter fick svara på frågorna i 
formuläret. Cronbach Alfa beräknades vara 0,97, 
vilket är god validitet. Vitala parametrar mättes hos 
patienterna. Dessa var temperatur, puls, blodtryck 
och andningsfrekvens. Studien är etiskt godkänd.  

Ljudnivån var högst mellan 7.00 
och 9.00 och mellan 15.00 och 
16.00 på intensivvårdsavdelning-
en. De vanligast förekommande 
ljuden var telefonsignal, 
monitorlarm, infusionpumpslarm, 
ljud från dammsugare, fotsteg och 
samtal personalen emellan. Enligt 
patienterna var det mest störande 
ljudet från andra patienter, 
exempelvis snarkningar. 15 
patienter klagade inte på 
ljudnivån, men de hade 
huvudvärk, sömnproblem och 
trötthet. Trots ljudnivåerna 
skapade en omgivning med 
personal och teknisk utrustning en 
trygghet hos patienterna. Patienter 
som vanligtvis jobbade i bullriga 
miljöer uppfattade ljudet som lite 
eller inte alls störande. Ljudnivån 
var hög vid skiftbyten. Mer än 
hälften av alla patienter i studien 
klagade på fysiska eller psykiska 
effekter som uppkom på grund av 
högt ljud. 

 
Grad I 

 


