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: I den fysiska vårdmiljön framkom olika förutsättningar för att skapa god 
omvårdnad då grundläggande mänskliga värderingarna var av betydelse för hur begreppen 
hälsa och omvårdnad tolkades. De traditionella vårdmiljöerna kunde uppfattas som anonyma 
och sterila platser av både sjukvårdspersonal och patienter, dessa egenskaper representerar hur 
fysiskt påtaglig sjukvårdsmiljön var. : Syftet med denna litteraturöversikt var att 
beskriva hur patienter inom somatisk vård upplever den fysiska vårdmiljön på sjukhus. 

: En litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och 
kvantitativ ansats. : Tre huvudteman framkom vid analysen av artiklarna; 
sjukhusmiljö, vårdavdelningsmiljö och vårdsalsmiljö. När sjuksköterskan skapade en 
välkomnande atmosfär i vårdmiljön hade det betydelse för hur patienten upplevde hälsa oh 
välbefinnande, och detta förstärktes när patienten kunde påverka och inspirera miljön. När 
patienten kunde påverka tillgängligheten i vårdmiljön ökade användbarheten och patientens
integritet. : Sjuksköterskans bemötande och kommunikation hade en avgörande 
betydelse för hur patienten uppfattade och upplevde den fysiska sjukvårdsmiljön. 
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Background: There were different circumstances in the physical healthcare environment to 
create good care based on human values these were relevant concepts of how health and 
nursing care were interpreted. The traditional care environments were perceived as sterile and 
anonymous places of healthcare professionals and patients, these characteristics represented 
how crucial the physical care environments were. Aim: The aim of this literature review was 
to describe how patients in somatic care perceive the physical health care environment in 
hospitals. Method: A literature review based on ten scientific articles with both qualitative and 
quantitative approach. Result: Three main themes emerged from the results of analysis of the 
articles, hospital- ward- and patient rooms’ environment. Welcoming atmospheres created by 
the nurse were important in the patient experience of health and wellbeing. When the patients 
were able to influence and inspire the environment the wellbeing increased. When the patient 
affected the accessibility of the environment the usability and the privacy increased. 
Conclusion: Nurses' attitude and communication had an important impact on how the patient's 
perceived and experienced the physical health care environment.
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INLEDNING

BAKGRUND

Vårdmiljöns utveckling

Synen på människan och hennes möjligheter har en central roll i hur begreppen hälsa och 
omvårdnad tolkas, värderingar ligger till grund för hur omvårdnad genomförs och för 
möjligheterna att utöva god omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). De 
traditionella sjukvårdsinrättningarna har designats och utformats utifrån att de ska vara 
funktionella för hälso- sjukvårdens personal och inte utifrån patienternas upplevelse och 
välbefinnande under sjukhusvistelsen. Arkitekter och ekonomer tillsammans med 
sjukvårdspersonal brukar vara de som avgör hur sjukhusdesignens utveckling och 
utformning gestaltar sig och patienterna blir sällan eller aldrig tillfrågade. Denna 
litteraturöversikt belyser patientens perspektiv på den fysiska vårdmiljön och dess 
betydelse för patientens hälsa och välbefinnande.

Hälso- och sjukvården har en lång historia som är sammanflätad med andlighet, från 
templen i Asklepios till de monistiska sjukhusen på medeltiden till Florens Nightingales 
sjuksköterskekall (Schweitzer, Gilpin, & Frampton, 2004). I Florence Nightingales 
anteckningar från 1859 skrev hon att dödligheten var högre för patienter i sjukhusen i de 
större städerna än för patienter med liknande sjukdomar som behandlades på mindre orter. 
Hon påvisade att dagsljus, luft, ventilation och design är viktiga hälsofrämjande element i 
vårdmiljön (Dilani, 2001). Enligt Fridell (1998) finns det ingen klar definition av begreppet 
vårdmiljö men utifrån centrala omvårdnadsbegrepp kan vårdmiljön diskuteras. 

Under 1930-1940-tal utformades och designades västerländsk sjukhusarkitektur utifrån ett 
medicinskt perspektiv och då patienten var ett vårdobjekt (a a). Den fysiska vårdmiljöns 
design är byggd med tanke på att vara en medicinsk och teknisk miljö, och svara upp till 
kraven på att vara en vårdmiljö där fysiska behov och behandling av det sjuka är i fokus. 
Genom att endast utgå utifrån medicinskt perspektiv har patientens sociala, psykosociala 
och spirituella behov utelämnats i design och utformning av den fysiska vårdmiljön 
(Dilani, 2001).

Vårdavdelningars utformning, design och karaktär kan förstärkas och förtydligas med olika 
material, färgnyanser, belysning och i inredningen av fasta och lösa föremål. Delar i den 
fysiska vårdmiljön har länge haft en enhetlig utformning och design som karaktäriserar alla 
vårdavdelningar över hela Sverige. Enkelkorridorer med vårdsalar som rymmer två 
sängplatser utefter den ena tvärväggen på den ena sidan av korridoren och på den andra 
sidan vårdsalar som rymmer en sängplats har förekommit sedan 1930-1940-talet.
Vårdavdelningar har oftast en lång rak korridor eller en korridor i 90 graders vinkel, 
vårdsalarna utefter korridoren upprepas med några få avvikelser till storlek och form. De 
gemensamma utrymmena, som dagrum och matsal, placeras till vårdavdelningens mitt i en 
öppen förbindelse med korridoren eller i slutet av vårdavdelningen där det förbinder två 
korridorer i ett gavelläge. De övriga utrymmena i vårdavdelnings utformning kan vara
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singelrum eller expeditioner, hygienrum, behandlingsrum eller förråd. Vårdsalens yta 
anpassas efter funktionella behov som att komma in och ut med rullstolar, sängar eller 
bårar, vårdsalens yta anpassas även till rutiner vid bäddning med sträckning av lakanen. 
Under 1960-talet tillkom hygienrumszonen mellan korridoren och vårdsalen, där 
placerades en tvättplats med handfat och en patienttoalett och under en tidsperiod även 
sköljrum/desinfektionsrum för personalens arbete. Detta innebar en standarhöjning för 
patienten även om dusch saknades och att fyra patienter delade på en toalett (Fridell, 
1998). 

Designen av den fysiska vårdmiljön är riktad mot att vara funktionell och ge plats för den 
senaste teknologin, att effektivisera vården. Under 1960- och 1970-talet byggs det som 
mest sjukhus i Sverige. Rationaliserad och förmånligare hälsovård efterfrågades, med ett 
högt antal sängplatser byggda till lägsta möjliga kostnad (Dilani, 2001). Under 1980-talet 
formulerades en ny lag SFS 1985:560 som framför för första gången i svensk 
sjukvårdshistoria att patienten ska ses som ett subjekt med eget ansvar och rätt till 
delaktighet. Den fysiska vårdmiljön lokaler och utrymmen under1980-talet ses som en 
självklar tillgång i vårdarbetet utifrån att vara teknisk funktionella. Under 1990-talet införs 
lokalt budgetansvar för den enskilda vårdavdelningen tillsammans med en grundläggande 
kunskapsutveckling av människosynen. Däremot sker ingen kunskapsutveckling i den 
fysiska vårdmiljöns utformning och design. Den fysiska vårdmiljöns arkitektur och design 
har inte ändrats i någon större utsträckning fram till idag. Vårdsalens rumstorlek har ökat
något till ytan för att göra plats till och underlätta användningen av tekniska hjälpmedel 
(Fridell, 1998).

Estetik i vårdmiljöns arkitektur har utvecklats för att överensstämma med sjukvården men 
frågan är om det kan ses som estetik och hur estetiken upplevs (Fridell, 1998). Enligt 
Iwarsson och Ståhl (2003) är universell estetik och design synonymt med design tillgänglig 
för alla. Designens tillgänglighet skapas i samspelet mellan människors funktionsförmågor 
och den fysiska vårdmiljön. Tillgänglighet i den fysiska vårdmiljön är nödvändig för att 
användbarhet utav omgivningen ska bli möjlig (a a). Den rådande bilden av hur traditionell 
vårdmiljö är domineras av mer eller mindre stora och sterila platser som upplevs som 
främmande miljöer (Edvardsson, Sandman & Holriz Rasmussen, 2005). Majoriteten av alla 
sjukhus uppfattas som ostrukturerade och hotfulla anläggningar med många ingångar, 
förvirrande korridorer och otydlig skyltning och information (Schweitzer, et. al.. 2004). 
Utformningen av den fysiska vårdmiljön är av stor betydelse för att människor ska känna 
kunna igen och följa händelserna utav vård (Edvardsson, Sandman & Holriz Rasmussen, 
2005). Det moderna sjukhuset bör använda sig av den senaste teknologin men kan inte 
bortse från patientens fysiska och psykiska behov av en tillgänglig och stimulerande 
vårdmiljö, då de positiva faktorerna i designen kan skapa ett ökat välbefinnandet hos 
patienten (Mozaffar, Jamaleddin & Khakzand, 2009).

En del i skapandet av den fysiska vårdavdelningsmiljön är att möjliggöra trivsamma och 
funktionella arbetsytor för sjuksköterskor, vilket också påverkar vårdavdelningsmiljön för 
patienterna (Ronsten, 2009). Den fysiska vårdavdelningsmiljön ska ge tillfällen till möten 

Estetik i den fysiska vårdmiljön

Sjuksköterskans betydelse för den fysiska vårdmiljön
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och samspel mellan sjusköterskor och patienter. Sjuksköterskeexpeditioner med 
glasfönster lokaliserade centralt i vårdavdelningsmiljön skapar en närmare kontakt mellan 
sjuksköterskor och patienter (Schweitzer, et. al.. 2004), medans Mozaffar, et. al.. (2009)
belyser att goda vårdavdelningsmiljöer kan åstadkommas genom att lokalisera 
sjuksköterskeexpeditionen nära intill vårdsalarna. Sjuksköterskor anser att ett vänligt 
bemötande och kommunikation har betydelse i tillfrisknandet för patienten, positiv
kommunikationen kan leda till en känsla av sammanhang och bekräftelse som inger hopp 
för patienten. De sjuksköterskor som trivs med sitt arbete och ger en professionell vård och 
omsorg kan inge hopp, motsatsen kan orsaka onödigt lidande. Genom brist i rutiner och 
ovärdigt bemötande kan tillfrisknandet uppskjutas. Integritet, bemötande och bekräftelse 
bör vara ett naturligt förhållningssätt i relationen mellan sjuksköterska och patient 
(Ronsten, 2009). Integritet kan definieras som ett dolt område som omger människor i 
olika situationer, integritet hänvisar till patientens möjlighet till att kontrollera det fysiska 
området runt sig själv och de egna kontakterna till omvärlden (Heikkinen, Wickström & 
Leino-Kilpi, 2006).

Ett centralt begrepp inom vårdvetenskap är patientcentrerad vård och har betydelse för den 
fysiska vårdmiljöns framtida design och utformning. Patientens tillstånd och upplevelser
har blivit viktigare att ta hänsyn till när nya vårdmiljöer skapas, flera aspekter ställer krav 
på byggnation av nya sjukhus. Det finns tryck på att minska kostnaderna samtidigt som 
kvaliteten av vården ska förbättras, befolkningen blir allt äldre och det sker en ständig 
förändring i sjukvårdens krav i hur man arbetar. Det innebär att kraven och stressen för 
sjukvårdspersonal ökar (Ulrich, 2001). Den fysiska vårdmiljön är en outnyttjad resurs i 
kvalitetsutveckling och effektivisering av sjukvården. Ökade kunskaper om den fysiska 
vårdmiljöns betydelse kan leda till att vårdmiljön blir en resurs som stödjer hög kvalitet 
och god ekonomi i sjukvården (Fridell 1998). Goda vårdmiljöer kan leda till ett ökat 
välbefinnande eftersom de psykosociala faktorerna i den fysiska vårdmiljön påverkar 
hälsan, men kritiken från patienterna riktas mot att sjukhusmiljön upplevs som otrevlig och 
stressfull (Ulrich, 2001). 

Definitionen av begreppet miljö enligt nationalencyklopedin (2010) är omgivning
förhållanden som omger. Ordet miljö används i fråga om samspel och ömsesidig påverkan 
mellan en organism (eller en cell) och dess omgivning. Enligt Fridell (1998) kan vårdmiljö 
diskuteras utifrån omvårdnads begrepp trygghet, tillgänglighet, kontinuitet och 
användbarhet men det finns ingen tydlig begreppsdefinition. Den fysiska vårdmiljön 
erbjuder ständigt olika förutsättningar för samspel och tillgänglighet. 

Svensk sjuksköterskeförenings (2009) definition av omvårdnad som akademiskt ämne är
att utveckla kunskapen om människan, hennes utveckling, hälsa och välbefinnande i 
samband med födelse, ohälsa, lidande och död. Inriktningen för omvårdnad är människan 
och hennes hälsa målet för omvårdnaden är att patienten som vårdas ska vara självständig
och oberoende så långt som det är möjligt samt att uppleva välbefinnande och hälsa. Syftet 
ligger också i att balansera maktförhållandet i omvårdnadsrelationen så att patient och

Krav på den framtida fysiska vårdmiljön

Begreppsdefinition och omvårdnadsteori

, 

, 
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närstående är delaktiga i vården att de känner trygghet och upplever respekt från 
omvårdnadspersonalen (a a).

Watsons (1985) omvårdnadsteori grundas på en helhetssyn till människan och i 
sjuksköterskans profession har synen på människan betydelse för omvårdnaden. Det
mänskliga värdet kärlek likväl till det egna jaget som till andra människor är 
grundläggande i omvårdnad. Olika faktorer i den fysiska vårdmiljön påverkar patientens 
liv och välbefinnande, en estetisk tilltalande miljö är ett av sjuksköterskans ansvarsområde 
som kan bidra till ökat välbefinnande och hälsa hos patienten. Watson tar upp tio olika 
aspekter på omvårdnad med fokus på innehållet i sjuksköterskans omvårdnad och 
interaktion mellan sjuksköterska och patient. Punkt åtta tar upp aspekter om fysisk miljö
som stöttande och skyddande för att förbättra andliga, fysiska, sociala och psykiska 
aspekter i vårdmiljön. Sjuksköterskan bör lyfta fram det som är estetiskt konstfyllt i den 
fysiska vårdmiljön. Människor har behov av skönhet och påverkas av miljön de befinner 
sig i och vilket kan påverka känslotillståndet hos en patient med inredning och färgnyanser 
i vårdmiljön (Watson, 1985).

Tolkningar av begreppen hälsa och omvårdnad vilar på grundläggande mänskliga 
värderingar och är av betydelse för hur omvårdnad utövas. I den fysiska sjukhusmiljön 
finns olika förutsättningar för att skapa god omvårdnad. Ett naturvetenskapligt eller ett 
humanistiskt perspektiv till arkitekturen är av betydelse för sjukhusets utformning och 
inredning. De traditionella vårdmiljöerna kan betraktas som anonyma och sterila platser av 
både sjukvårdspersonal och patienter, dessa egenskaper representerar hur fysiskt påtaglig 
sjukvårdsmiljön är. Därför vill vi som blivande sjuksköterskor fördjupa vår kunskap och 
beskriva hur patienterna upplever den fysiska sjukvårdsmiljön utifrån hälsa och 
välbefinnande under sjukhusvistelsen.

Syftet är att beskriva hur patienter inom somatisk vård upplever den fysiska vårdmiljön på 
sjukhus. 

För att undersöka och beskriva vad vårdvetenskap säger om begreppen miljö och 
omvårdnad ur ett patientperspektiv kan en litteraturöversikt vara en användbar metod. En 
litteraturöversikt beskrivs av Friberg (2006) vara en översikt över kunskapsläget inom ett 
bestämt vårdvetenskapligt område, det är ett strukturerat tillvägagångssätt för att skapa 
bilder över valt problemområde. En inledande litteraturgenomgång görs för att undersöka 

Problemformulering

SYFTE

METOD

Litteraturöversikt
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vad som tidigare studerats inom valt område. Genomgången ligger till grund för den 
slutliga problemformuleringen vilket sedan resulterat i studiens syfte (a a). 

Vid datainsamling till en litteraturöversikt kan det ses att en del områden är mer studerade 
än andra vilket indikerar vart det vårdvetenskapliga forskningsintresset ligger. Ett 
systematiskt arbetssätt leder till en struktur och är en hjälp i att hantera mycket 
information. Struktur skapas genom att dokumentera alla arbetsmoment och att följa en 
arbetsplan (Friberg, 2006). 

Datainsamlingen genomfördes på ett strukturerat tillvägagångssätt där urvalet bestod av 
vetenskapliga artiklar och studier med både kvalitativ och kvantitativ ansats användes.
CINAHL och MEDLINE var de databaser som ansågs relevanta då de har ett täckande 
utbud av artiklar inom omvårdnad. Under sökandets gång gav dessa två databaser 
likvärdiga träffbilder. Sökorden som användes framgår av tabell 1.  

Översikt över databaser och sökord år 2003-2010

Ward 
Environment 
AND Design

13 6 1

Patient AND 
Ward Design

10 5 3

Health Facility 
Environment
AND Design 
AND Patient

148 20 3

Interior Design 
AND 
Furnishing

827 7 1

2

Vetenskapliga artiklar har använts för Segesten (2006) skriver att vetenskapliga artiklar 
visar på senaste forskningen inom ett ämne. Vetenskapliga artiklar är möjliga att granska, 
eftersom de har varit utsatta för bedömning samt att de redovisar ny kunskap (a a). 
Artiklarnas inklusionskriterier var och att de svarade mot studiens syfte, belyste somatisk 
vårdavdelning och generell vårdmiljö ur ett patient perspektiv på sjukhus. Artiklarnas

Datainsamling

Databas: Sökord: Träffar: Lästa abstrakt: Artiklar:

CINALH

2003-2010

CINALH

2003-2010

CINALH 

2003-2010

MEDLINE

2003-2010

Referenslistor: 

2003-2010

Urval

Tabell 1. 
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exklusionskriterier var psykiatrisk-, högteknologisk- och hospice- vårdavdelning.   
Psykiatrisk vårdavdelning exkluderades då syftet var fokuserat mot 
somatiskvårdavdelning. Högteknologiska vårdavdelningar som akutvård-, intensivvård-, 
operations avdelningar och neonatalavdelning exkluderades då de belyste den fysiska 
vårdmiljön ur ett mer specifikt högteknologiskt perspektiv som inte svarade mot syftet. 
Hospicevårdavdelningar exkluderades också på grund av att denna litteraturöversikts syfte 
fokuserade på att beskriva den generella vårdmiljön ur ett patientperspektiv.    

Granskningen inleddes med att läsa abstrakt i de artiklar vars titel svarade mot studiens 
syfte. Artiklarna granskades därefter noggrant genom att bedöma dess uppbyggnad av 
syfte, metod, resultat och diskussion. För att få en överblick skapades en sammanställning 
över det granskade materialet (se bilaga I). Följande frågor har enligt Friberg (2006) varit 
vägledande för granskningen. Finns det tydliga problem formulerade? Hur är detta 
formulerat och avgränsat? Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa 
formulerade? Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Vad 
är syftet? Hur är metoden beskriven? Hur är undersökningspersonerna beskrivna? Hur 
analyserades data? Vilka statistiska metoder användes? Hur hänger metod och teoretiska 
utgångspunkter ihop? Vad visar resultatet? Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
Vilka argument förs fram? Förs det något etiskt resonemang? Finns det en 
metoddiskussion? Hur diskuteras den? Hur diskuteras generaliserbarhet? Sker en 
återkoppling till teoretiska antagande ex vårdvetenskapliga antaganden?

Genomförandet av analysen började med ett helikopterperspektiv där fokus låg på vad som 
var mest utmärkande i studierna resultat. Där efter sorterades och granskades studiernas 
kvalitet som resulterade i en grundligare analys av de återstående artiklarna. För att skapa
en förståelse till studiernas innehåll lästes de igenom flera gånger, därefter eftersöktes
likheter och skillnader i studiernas resultat. En sammanställning gjordes med 
fokusområden och materialet sorterades under lämpliga rubriker/ teman/ områden (Friberg, 
2006). I granskningsprocessen översattes resultatens innehåll i studierna för att användas i 
analysen, en översiktstabell skapades utifrån det materialet för att analysera fram 
huvudteman och underteman, detta beskrivs i tabell 2. 

Översikt av studiernas metod, patientkategori och fysisk miljö.

7 studier

3 studier

Vuxna: 9 studier 

Unga vuxna: 2 studier

Barn: 1 studie

Analys 

Kvalitativt perspektiv:

Kvantitativt perspektiv:

Patientkategori:

Tabell 2. 
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8 studier

7 studier

5 studier

Forskningsetik omfattar den etik som är kopplad till forskning generellt medan etik inom 
omvårdnadsforskningen är kopplad till omvårdnadsyrkets värden och antaganden (Stryhn, 
2007). Med fusk och ohederlighet inom forskningen avses avsiktlig förvrängning av 
forskningsprocessen till exempel genom fabricering, stöld eller plagiering av data. 
Huvudsakliga sätt att minska risken för forskningsfusk är utbildning, träning och 
etablerande av etiska normer (MFR-rapport 2, 2003). Litteraturöversikten från etiska 
normer, korrekt referenshantering och arbetade utifrån beskriven metod. 

Analysen resulterade i två huvudteman, sjukhusmiljö och vårdavdelningsmiljö samt sju
underteman. Sjukhusmiljöns underteman var patientvänlig atmosfär i sjukhusmiljön och 
sjuksköterskans betydelse för vårdmiljön. Resultatet visade på att när sjuksköterskan var 
tillgänglig i sjukhusmiljön kunde den fysiska vårdmiljön upplevas som mer positiv av 
patienten. En välkomnande atmosfär i sjukhusmiljön kunde vara positivt för patientens 
upplevelse av hälsa och välbefinnande. 

Avdelningsmiljöns underteman var inflytande och välbefinnande på vårdavdelning, vänlig 
och inbjudande miljö i väntrummet, förhållningssätt till naturen från vårdsalen,
valmöjlighet i vårdsalen och integritet och avskildhet i vårdsalen. Resultat i studierna 
visade på att när patienten kunde påverka tillgängligheten i avdelningsmiljön ökade 
användbarheten i miljön och patientens välbefinnande. För patienterna var det 
betydelsefullt att de anhöriga fick ett förtroende till avdelningsmiljön. Resultatet visade 
också att tillgängligheten i vårdsalen gav patienten en ökad valmöjlighet. Den fysiska 
vårdsalsmiljön var inte designad för patientens integritet och detta kunde resultera i 
kränkningar. 

En inbjudande och välkomnande atmosfär i sjukhusmiljön hade betydelse för patientens 
upplevelse av hälsa och välbefinnande. När sjuksköterskan var tillgänglig till patienten i 
sjukhusmiljön kunde den fysiska vårdmiljön upplevas som mer positiv.   

Den fysiska 
sjukhusmiljön:

Den fysiska 
vårdavdelningsmiljön:

Den fysiska 
vårdsalsmiljön:

Etiska överväganden

RESULTAT

Sjukhusmiljö
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Den patientvänliga sjukhusmiljön handlade mer om de känslor som den fysiska vårdmiljön 
förmedlade än om designens utformning och estetikens betydelse (Douglas & Douglas, 
2005). Det första intrycket i vårdmiljöns atmosfär hade betydelse för patientens upplevelse 
av hälsa och välbefinnande (Douglas & Douglas, 2003). Den fysiska vårdmiljön beskrevs
ofta av patienter som en offentlig, komplicerad, främmande och utlämnande miljö (Yuen 
Lee, Pau Le Low, & Twinn, 2006) och den fysiska vårdmiljön upplevdes inte som 
patientvänlig när den inte var tillgänglig eller användbar (Douglas & Douglas, 2005). 
Patienter kan uppleva det som svårt att vara självständiga i sjukhusmiljön (Williams, 
Dawson & Kristjanson, 2007). Den patientvänliga sjukhusmiljön var svår att definiera men 
olika faktorer i den fysiska vårdmiljön och atmosfären som miljön skapade ledde till en 
positiv sinnestämning och ett ökat välbefinnande under sjukhusvistelsen (Yuen Lee, et. al..
2005). Coad och Coad (2008) rekommenderar att arkitekturen och utformningen av 
sjukhus borde skapa en tillgänglig miljö för alla patientkategorier och åldrar för att 
patienter skulle känna en inbjudande och välkomnande atmosfär. Designens utformning 
och inredningen borde enligt patienterna i studien ge tydlig information och vara anpassad 
till både de fysiska och psykiska behoven och kraven som ställdes Äldre patienter hade 
lägre ställda krav till den fysiska vårdmiljöns atmosfär och upplevde en större 
tillfredställelse till designens utformning och inredning i den fysiska sjukhusmiljön (Tsai, 
Wang, Liao, Lu, Sun, Lin & Breen, 2007).

Sjuksköterskans närvaro i den fysiska vårdmiljön hade betydelse för patientens upplevelse 
av sjukhusmiljön (Williams, et. al.. 2007), patienten kände sig lugn och upplevde 
sjukhusmiljön som mer positiv när den första kontakten till sjuksköterskan var god 
(Rowlands & Noble, 2008). Tillfredställelse till sjuksköterskan upplevdes av patienten när 
hjälp fanns tillgänglig och när information gavs om aktuell situation (Williams, et, al.. 
2007). Enligt Yuen Lee et. al.. (2005) borde sjuksköterskan sträva målmedvetet framåt för 
att visa hänsyn till patientens upplevelse av maktlöshet i den främmande sjukhusmiljön. 
När sjuksköterskan kunde direktpåverka patientens vård (Kine, Baylis, Chatur, Morrison, 
White, Flin & Ghali, 2007), bidrog det till att sjukhusmiljöns atmosfär upplevdes som mer 
positiv av patienten (Yuen Lee, et. al.. 2005). 

Resultat i studierna visade på att om patienten hade möjlighet till att påverka och inspirera
den fysiska vårdavdelningsmiljön ökade välbefinnandet. När patienten kunde påverka 
tillgängligheten i avdelningsmiljön ökade användbarheten i miljön, även för de anhöriga 
var tillgängligheten och användbarheten i miljön betydelsefull. Den fysiska
vårdsalsmiljöns förbindelse till naturen hade betydelse för patientens välbefinnande och 
hälsa. Även tillgängligheten i vårdsalen gav patienten en ökad valmöjlighet. Den fysiska 
vårdsalsmiljön var inte designad för patientens integritet och detta kunde resultera i 
kränkningar. 

Patientvänlig atmosfär i sjukhusmiljön

Sjuksköterskans betydelse för vårdmiljön

Vårdavdelningsmiljö
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I Williams, et. al.. (2007) framkom det att patientens egenvärde och integritet påverkades
av att vara i beroendeställning till andra människor. Den fysiska vårdavdelningsmiljön 
omfattade även hur mycket patienten kunde lita till sjuksköterskan (a a). Patienter i studien 
ansåg att den fysiska vårdavdelningsmiljön borde inge förtroendet av att vara en trygg och 
säker plats som var till för dem (Douglas & Douglas, 2005). Möjligheten till att kunna 
påverka och inspirera sin omgivning var av vikt för patientens välbefinnande (Coad & 
Coad, 2008), de kunde uppleva en maktlöshet när de inte kunde påverka vårdavdelningens 
fasta rutiner (Hutton, 2004). När patienter hade möjlighet till att påverka belysning, 
temperatur och ljudnivå upplevde de ett större inflytande och välbefinnande (Douglas & 
Douglas, 2005). Patienter önskade att den fysiska vårdavdelningsmiljön skulle vara 
tillgänglig och användbar men också en miljö där estetiken och atmosfären var 
betydelsefull. För att åstadkomma en inbjudande miljö till patientens själsliga behov borde 
enligt Coad och Coad (2008) vårdavdelningen tillgodose ett designtema i färgskalor och i 
färgnyanser, utformning och inredning anpassat för den patientkategori som vårdades på 
avdelningen. Rowlands och Noble (2008) ansåg för att uppnå ett ökat välbefinnande och en 
upplevelse av hälsa hos patienten borde vårdavdelningen ha en förbindelse till naturen och
i Douglas och Douglas (2005) studie menade de att en utsikt mot naturen från 
vårdavdelningen kunde vara ett alternativ. 

Patienter önskade att den fysiska vårdavdelningsmiljön skulle inge vänlighet och lugn samt 
att vara tillgänglig för de anhöriga. Väntrum på vårdavdelningar borde enligt deltagarna i 
studien inge ett förtroende och en atmosfär som ingav trygghet och bekvämlighet för de 
anhöriga, men oftast upplevdes väntrum som tomma, kalla och sterila platser (Kutash & 
Northrop, 2007). Patienter önskade en större avskildhet i väntrummets utformning och 
design för att tillgodose och bevara patientens och dess anhörigas integritet (Douglas & 
Douglas, 2005). Väntrummens utformning och inredning hade betydelse för uppfattningen 
och förtroendet för vårdavdelningen, väntrummen kunde upplevas som negativa om de var 
orena och om de saknade tidningar, tv och informationsbroschyrer av den vård som 
bedrevs på avdelningen (Tsai, et, al.. 2007). Patienter och dess anhöriga ansåg att mer 
information från sjuksköterskan var av vikt under den tid som de uppehöll sig i 
väntrummen, många gånger upplevde patienter att de fick mer information ifrån andra 
väntande människor i rummet (Kutash & Northrop, 2007).

Den fysiska vårdsalsmiljöns förbindelse till naturen hade betydelse för patientens
välmående (Rowlands & Noble, 2008), även upplevelse av bekvämlighet, tillit, och lugn 
hos patienten ingav känslor av trygghet och bekräftelse till vårdsalen (Douglas & Douglas, 
2005). Även fönsterutsikt mot naturen och möjlighet till att öppna fönster och vädra in 
frisk luft var en viktig aspekt till hur den fysiska vårdsalsmiljön uppfattades av patienten 
(Douglas & Douglas, 2005). När fönsterutsikt inte kunde tillgodoses från sängplatsen i 
vårdsalen var naturalistisk konst och installationer ett viktigt komplement för patientens 
sinnesstämning och välbefinnande (Yuen Lee, et. al.. 2005).

Inflytande och välbefinnande på vårdavdelning

Vänlig och inbjudande miljö i väntrummet

Förhållningssätt till naturen från vårdsalen
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Patienter önskade en valmöjlighet mellan singel och flerbäddssal, då patienter upplevde 
positiva och negativa aspekter av de båda vårdsalarna (Williams, et. al.. 2007; Yuen Lee, 
et. al.. 2005). Patienter upplevde ofta en känsla av förlorad självständighet och kontroll i 
flerbäddsal när de inte hade valmöjlighet till självbestämmande när de ville titta på tv eller 
kontakta anhöriga. Patienter som varit inneliggande en längre tid upplevde känslor av 
rastlöshet och tristess då den fysiska vårdsalsmiljön inte var designad och utformad för
social interaktion (Douglas & Douglas, 2005; Hutton, 2004). Att tillhandahålla 
valmöjligheter skapade känslor av självkontroll och egenvärde hos patienten det var
betydelsefulla känslor för patienten under den tid som spenderades i vårdsalen (Yuen Lee, 
et. al.. 2005). Unga vuxna patienter upplevde känslor av förlorad självkontroll när det inte 
fanns valmöjligheter i miljön, till exempel när det var brist på badrum intill singelrum eller 
flerbäddsal (Hutton, 2004). 

Den fysiska vårdsalsmiljöns utformning och design kunde hindra eller bistå patienten att
självständigt sköta sina dagliga aktiviteter (Douglas & Douglas, 2005). När utformningen 
och designen var tillgänglig kunde känslan av egenvärde och integritet öka hos patienten 
(Williams, et. al.. 2007). Integritet och avskildhet uppfattades som brister av patienten i 
den fysiska vårdsalsmiljön och kunde leda till upplevelser utav kränkningar (Douglas & 
Douglas, 2005). Vårdsalsmiljön i flerbäddsalar uppfattades som begränsade utrymmen, det 
var trångt mellan sängarna vilket påverkade patientens behov av eget utrymme och 
integritet negativt (Hutton, 2004). Även vid besök av anhöriga i en flerbäddsal kunde
bristen på utrymme utgöra ett problem (Williams, et. al.. 2007).

Litteraturöversikt valdes som lämplig metod då studien utgick från begreppen miljö och 
omvårdnad ur ett patientperspektiv. Det skulle också ha varit möjligt att göra en 
begreppsanalys då miljö/omgivning är centrala begrepp inom vårdvetenskap. Men enligt 
Friberg (2006) är begreppsanalysen en mer formell process än litteraturöversikten. I en 
litteraturöversikt ges det möjligheter till att kartlägga redan befintliga forskningskunskaper. 
Metodvalet har utvecklat vårt kritiska tänkande och insikten om omvårdnadsforskningens 
värde för att utveckla och förbättra vården. Denna litteraturöversikt lyfter fram nuvarande 
forskning och skulle kunna lägga grunden för vidare studier på patienters upplevelser av 
den fysiska vårdmiljön.

Datainsamlingsfasen var tidskrävande eftersom det var svårt att hitta relevanta sökord 
inom området fysisk vårdmiljö ur ett patientperspektiv. Det gjordes en avgränsning inom 
området för att nå den generella vårdmiljön på sjukhus, det finns flera studier utifrån 
vårdmiljö ur ett högteknologisk-, hospices och psykiatrisk- vårdperspektiv. Urvalet och 
avgränsningarna kan ses som både fördelar och nackdelar. Fördelen är att denna 

Valmöjlighet i vårdsalen

Integritet och avskildhet i vårdsalen

DISKUSSION

Metoddiskussion
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litteraturöversikt kan leda till en ökad förståelse av den fysiska vårdmiljöns utformning och 
design, nackdelen kan vara att resultatet inte jämför olika specifika vårdavdelningar. 

En grundläggande granskning av artiklarna utifrån Friberg (2006) gjordes enskilt av 
författarna men också för att underlätta och effektivisera arbetsprocessen. Eftersom 
artiklarna levererades i olika veckor påbörjades en resultatinnehållsanalys utifrån det 
granskade materialet samtidigt. Tabellen (se bilaga I) över sammanställt material
underlättade sökandet efter huvudteman. I granskningen av materialet lades vikt vid 
resultatbeskrivningen för att underlätta kommande analysprocess som resulterade i 
underteman och löpande text. Fördel med vald granskningsmetod var att den gav ökad 
kunskap om vad en vetenskaplig artikel med god kvalitet och god trovärdighet är, 
nackdelen är att den var tidskrävande. 

För att öka tillförlitligheten i studien var det var viktigt att förhålla sig neutral under hela 
gransknings och analys processen. Ytterligare ett steg i att öka tillförlitligheten är att 
analysprocessen går att följa. I analysen gjordes det ingen skillnad mellan kvantitativa och 
kvalitativa ansatser i artiklarna. Resultatinnehållet mellan de kvantitativa och kvalitativa 
artiklarna kompletterade varandra, de kvalitativa artiklarna resulterade i en djupare 
beskrivning av patientens upplevelse till den fysiska vårdmiljön. Enligt Friberg (2006) 
belyser kvalitativa studier tankar, åsikter och känslor hos ett mindre antal deltagare medan 
kvantitativa studier belyser svar på frågor inom ett begränsat område hos ett stort antal 
deltagare.

Syftet med denna litteraturöversikt var att skapa en ökad förståelse till den fysiska 
vårdmiljöns betydelse ur ett patientperspektiv. Enligt Fridell (1998) hade patienter setts 
som ett vårdobjekt i den fysiska vårdmiljön och hade vårdats utifrån ett medicinskt 
perspektiv, medans Watson (1985) belyste vårdmiljön ur ett humanistiskt perspektiv med 
helhetssyn på patienten. Resultatet visade på att när patienten var delaktig och kunde 
påverka sin omvårdnad leder det till ett ökat välbefinnande (Coad & Coad, 2008). 

Enligt Edvardsson et.al.. (2005) var designens utformning av den fysiska vårdmiljön 
betydelsefull för hur patienten uppfattar vårdsituationen. Schweitzer et.al.. (2004) beskrev 
att de flesta sjukhus upplevdes av patienter som otydliga och ostrukturerade byggnader. 
Yuen Lee, et.al.. (2006) stödjer detta genom att patienter beskrev den fysiska vårdmiljön 
som offentlig och utlämnande. Vidare beskrevs att en vänlig vårdmiljö gav patienten tydlig 
information som var anpassad till alla patientkategorier (Douglas & Douglas, 2005). 
Genom designteman och färgnyanser kunde vårdmiljön anpassas till alla patientkategorier, 
och när patienterna själva hade möjlighet att påverka utformning och estetik i vårdmiljön
ledde det till ett ökat välbefinnande (Coad & Coad, 2008). Enligt Watson (1985) var en 
estetisk tilltalande vårdmiljö ett av sjuksköterskans ansvarsområde, likväl som ett vänligt 
och hänsynsfullt bemötande hade betydelse för patientens välbefinnande. Resultatet visade 
att sjuksköterskans bemötande och kommunikation var avgörande för patientens 
uppfattning och upplevelse av den fysiska vårdmiljön. När sjuksköterskan kunde 
direktpåverka omvårdnadssituationer enligt Kine, et. al.. (2007) resulterade det i hur 
patienten upplevde den fysiska vårdmiljön. Enligt Watson (1985) kunde sjuksköterskan 
direktpåverka omvårdnadssituationer genom att lyssna och acceptera patientens situation 

Resultatdiskussion
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för att minska den oro som den fysiska vårdmiljön skapar.  Vidare åskådliggjorde resultatet 
att det inte går att särskilja de fysiska och psykiska faktorerna åt i upplevelsen av den 
fysiska vårdmiljön då bemötandet från sjuksköterskan bidrog till atmosfären. Douglas &
Douglas (2003) menade att det första intrycket i vårdmiljöns atmosfär hade betydelse för 
patientens upplevelse av hälsa och välbefinnande.

Författarnas tolkning av resultatet är att patienten inte upplevde den fysiska vårdmiljöns 
brister i lika stor utsträckning när sjuksköterskan uppmärksammade och visade dem 
hänsyn. Detta är i överensstämmelse med Westins (2006) studie som beskrev patientens 
upplevelse av välbefinnande när sjuksköterskan uppmärksammar dem som en unik 
människa. Integritet framhålls i flera studier i resultatet som mycket viktigt och Ronsten 
(2009) beskrev integritet och ett gott bemötande som en naturlig del mellan sjuksköterska 
och patient i den fysiska vårdmiljön. Vårdmiljöns utformning och design kunde bevara 
eller utgöra ett hinder för patientens självkontroll och integritet (Douglas & Douglas, 
2005). Williams, et. al.. (2007) belyser att den fysiska vårdmiljön hade större betydelse för 
patientens upplevelser av integritet än sjuksköterskans omvårdnad. När integritet och 
avskildhet upplevdes som bristfällig i vårdmiljön beskrevs kränkningar, vilket kunde 
undvikas genom en mer strukturerad och utformad vårdmiljö (Douglas & Douglas, 2005). 
Enligt Watson (1985) ansvarade sjuksköterskan för att den fysiska vårdmiljön ordnades så 
att självständighet och integritet bevarades. 

Patientens valmöjligheter till självbestämmande i den fysiska vårdmiljön var ett annat 
betydelsefullt inslag i resultatet. Douglas och Douglas (2005) och Hutton (2004) beskrev 
hur bristande valmöjligheter i vårdmiljön upplevdes som förlorad självständighet. Enligt 
Iwarsson & Ståhl (2003) skapades valmöjligheterna i den fysiska vårdmiljön av hur 
tillgänglig och användbar miljön var utifrån patientens funktionsförmåga. Yuen Lee, et. al.. 
(2005) beskrev att när den fysiska vårdmiljön upplevdes som tillgänglig och användbar 
ökade patienternas valmöjligheter. Upplevelser av valmöjligheter ingav ett förtroende till 
vårdmiljön av att vara en trygg och säker plats som var till för patienten (Douglas & 
Douglas, 2005). Detta förstärks av Westin (2006) som framhöll i sin studie att en trygg och 
säker plats kunde uppnås när sjuksköterskan gav patienten valmöjligheter att själv uttrycka 
sina tankar och känslor kring vårdmiljön. 

Under alla huvudteman är tillgänglighet och användbarhet av stor betydelse för att bevara 
patientens känslor av integritet och självständighet. Detta överensstämmer med Watson 
(1985) omvårdnadsteori som visade att patienten upplevde den fysiska vårdmiljön som mer 
tillgänglig och användbar om miljön är relaterbar vilket bidrog till ökad självständighet och 
välbefinnande. Det framkom flera likheter i resultatets huvudteman, den största likheten 
var att utformning och design var avgörande faktorer för patientens upplevelse i sjukhus-
avdelnings- och vårdsalsmiljö. Ökade kunskaper om den fysiska vårdmiljöns betydelse kan 
leda till att vårdmiljön ses som en resurs för att stödja hög kvalitet och god ekonomi i 
sjukvården (Fridell 1998). Författarnas tolkning av resultatet är att när den fysiska 
vårdmiljön nyttjas tillfullo kan det leda till en bättre hälsa och ett ökat välbefinnande hos 
patienten. Resultatet visade att området behöver studeras mer utifrån den fysiska 
vårdmiljöns betydelse för omvårdnad och att se till sambandet mellan vårdmiljöns 
utformning och patientens välbefinnande och hälsa. Vidare kan denna studie inspirera till 
vidare forskning inom området.
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Slutsatsen som kan dras av denna litteraturöversikt är att för patientens upplevelse av den 
fysiska vårdmiljön och atmosfären har sjuksköterskans bemötande och kommunikation en 
avgörande betydelse. 

SLUTSATS
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BILAGA I

Översikt av kvalitetsgranskning

FÖRFATTARE/ÅR SYFTE M ETOD/URVAL RESULTAT DISKUSSION

Douglas & Douglas 2003

Hutton 2004

Syftet är att undersöka 
patienters uppfattning av 
den fysiska vårdmiljön på 
Salford Royal Hospital 
NHS Trust. 

Kvalitativ studie. Femtio 
singel intervjuer 
genomfördes inom fyra 
olika områden medicin, 
kirurgi, äldre och barn på 
Salford Royal Hospital 
NHS Trust Storbritannien.  

Fyra teman presenteras: 
Patientvänligt, viktiga 
faktorer i den fysiska 
vårdmiljön och bristen av 
viktiga faktorer i den 
fysiska vårdmiljön, 
designens påverkan till 
patienters välbefinnande. 
Resultatet presenteras i 
löpande text och i tabeller. 

Studiernas resultat stödjer 
tidigare forskning om 
patienters autonomi. 

Syftet är att erhålla en ökad 
förståelse till unga vuxnas 
krav till en funktionell 
vårdmiljö.

Kvalitativ studie. En 
explorativ kvalitativ design. 
Sju kroniskt sjuka unga 
vuxna på ett sjukhus i 
Australien ombeddes 
designa en vårdavdelning, 
därefter intervjuades de 
enskilt där de ombads 
beskriva sin design av 
vårdmiljön.  

Två teman presenteras: 
Privata och gemensamma 
områden på 
vårdavdelningen. Resultatet 
presenteras i löpande text. 

Trots att urvalet var litet gav 
studiens resultat ett klart 
besked om att de unga 
vuxnas åsikter om den 
fysiska vårdmiljön är 
betydelsefull. 
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Syftet är att undersöka hur 
patienter och anhöriga 
uppfattar den fysiska 
vårdmiljön på Salford 
Royal Hospital NHS Trust 
i Storbritannien. Syftet var 
att identifiera och 
utvärdera patienternas 
åsikter kring framtida 
design och utifrån detta 
skapa en mer patient 
centrerad vårdmiljö.

Kvalitativ studie och 
kvantitativ studie. Den 
kvalitativa metoden använde 
fyra tolkningsmeddelanden 
där 35 patienter deltog.  I 
den kvantitativa metoden 
skickades 2200 
frågeformulär ut 785 
frågeformulär inkluderades i 
studien.

De fyra kvalitativa temana 
presenteras under 
rubrikerna: 
Fotografiskstudie, noviser 
och experter, framtidens 
konferensgrupper och i två 
tabeller presenteras vad de 
positiva och negativa 
fotografierna har för 
betydelse för patienterna.  
Den kvalitativa studien 
presenteras under 
rubrikerna: Perspektiv från 
kvantitativa teman, åsikter 
och uppfattningar samt 
betyg av andra 
sjukhusmiljöer och 
redovisas i två tabeller.

Studiens resultat stödjer 
tidigare 
forskningsresultat att 
designens fokus bör vara på 
patienterna och att främja 
deras välbefinnande och 
hälsa.

Syftet är att undersöka 
äldre mäns sovmönster 
under sjukhusvistelsen.

Kvalitativ Studie. En 
explorativ kvalitativ design 
med sex kinesiska äldre män 
på en 
rehabiliteringsavdelning på 
ett sjukhus i Hong Kong. Tre 
datainsamlingsmetoder 
användes, två stycken 

Fyra kategorier presenteras: 
Sovmönster, den fysiska 
vårdmiljön på avdelningen, 
känsla av maktlöshet och 
kultur. Resultatet 
presenteras i löpande text.

Brister finns i resultatet då 
urvalet var litet. Det som 
lyfts fram är att alla 
deltagare upplevde 
sömnsvårigheter och att den 
fysiska vårdmiljön skapade 
en känsla av hjälplöshet.

Douglas & Douglas 2005 

Lee Yuen, Pow Le Low & 
Twinn 2005
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semistrukturerade intervjuer 
med varje deltagare och en 
sömndagbok.

Syftet är att undersöka 
anhörigas perspektiv på 
intensivvårdsavdelnings 
väntrum och att beskriva 
erfarenheterna av att vänta 
som anhörig till en patient 
som vårdas på 
intensivvårdsavdelning.

Kvalitativ studie.  
Semistrukturerade 
intervjuer. Sex besökare 
valdes ut ur tre olika 
väntrum på tre 
intensivvårdsavdelningar på 
ett sjukhus i sydöstra USA.

Sex teman presenteras: 
Väntrum bör vara vänliga 
och bekväma, närhet till 
vårdrummet, 
vårdpersonalens beteende, 
emotionellt stöd, och 
information i väntrummet 
från vårdpersonal. 
Resultatet presenteras i 
löpande text

Studiens begränsningar 
diskuteras. Det som lyfts 
fram i resultatet är att 
väntrummens design och 
bekvämlighet är av 
betydelse. 

Syftet är att belysa den 
fysiska vårdmiljön ur ett 
patientperspektiv och inte 
enbart ur design och 
arkitekturperspektiv.

Kvantitativ studie.15 
strukturerade enkäter 
delades ut till patienter för 
att mäta tillfredställelsen av 
fysisk vårdmiljö, fysisk 
vårdmiljö i väntrum, 
tillgänglighet i fysisk 
vårdmiljö och renlighet. 680 
utskrivna taiwanesiska 
patienter deltog i studien.

Resultatet presenteras i 
variabler i löpande text och 
i tabeller. Tre teman för 
variablerna: Personlig och 
kontextuell karaktär, 
tillfredsställelse till den 
fysiska vårdmiljön i 
väntrummen och relationen 
mellan de två teman.

Studiens begränsningar 
diskuteras. Studien stödjer 
tidigare forskning i att 
patienters åsikter är viktiga 
för nybyggnation och 
renovering av den fysiska
vårdmiljön på sjukhus.

Kutash & Northrop 2007  

Tsai Wang, Liao Lu, Sun 
Lin & Brenn 2007 
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Syftet är att utreda 
skillnader i den generella 
sjukhusmiljön utanför 
vårdsalen, ur ett patient 
perspektiv. ”W21C” är ett 
projekt med nya 
avdelningar designade på 
den senaste forskning där 
man utgått från ett 
patientperspektiv.

Kvantitativ studie. 
Hypotesen är att 
patientperspektivet kommer 
vara mer positivt i ”W21C” 
än i de traditionella 
vårdavdelningarna och en 
ytterligare hypotes är en 
mer positiv bedömning på 
den fysiska vårdmiljön. 
Generell utformning och 
design samt på 
interaktionerna mellan 
vårdpersonal och patienter 
på sjukhus.  
Undersökningen ägde rum 
på en traditionell 
vårdavdelning och 
avdelning ”W21C” i USA, 
21 patienter deltog i 
studien.

Fyra teman presenteras i två 
tabeller som visar en 
jämförelse över de 
traditionella 
vårdavdelningarna och 
”W21C”. Teman som 
presenteras är: Den fysiska 
vårdmiljön, generell 
sjukhusmiljö, interaktionen 
mellan sjukvårdspersonal 
och patient och 
helhetsintrycket.

Studiens begränsningar 
diskuteras. Studien drar 
slutsatsen att W21C kan 
vara ett alternativ till 
traditionella 
vårdavdelningar.

Kline, Baylis, Chatur, 
Morrison, White, Flin & 
Ghati 2007
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Syftet är att undersöka 
barns och ungdomars 
åsikter och uppfattningar 
till tematisk design och färg 
i den fysiska vårdmiljön på 
sjukhus.

Kvalitativ studie. Tolv 
brittiska barn och unga vuxna 
på St Thomas hospital deltog 
i enskilda intervjuer som 
ledde fram till ett 
frågeformulär.

Två teman presenteras: 
Tematisk design och 
färgnyanser. Resultatet 
presenteras i löpande text 
och i tabeller.  

Det som lyfts fram som 
mest intressant i studien är 
resultatet av färgval. Alla 
färger som valdes var inte 
starka och klara som 
tidigare forskning visat på.

Syftet är att beskriva den 
fysiska vårdmiljön ur ett 
patientperspektiv samt att 
försöka förstå inverkan av 
den fysiska vårdmiljön hos 
patienten.

Kvalitativ studie. En 
fenomenologisk studie med 
semistrukturerade intervjuer. 
24 patienter på en 
canceravdelning i 
Storbritannien deltog i 
studien. 

Fyra teman presenteras: 
Personalens beteende, den 
omedelbara fysiska miljön, 
flerbäddssal eller singelrum 
och kontakt med naturen. 
Resultatet presenteras i 
löpande text. 

Studiens begränsningar 
diskuteras. Meningsutbytet 
mellan deltagarna och 
siffrorna i studien är för 
små för att kunna basera 
avdelningens design på 
studien.  Däremot belyser 
studien att den fysiska 
vårdmiljön påverkar 
patientens välbefinnande.

Coad & Coad 2008

Rowlands & Noble 2008   



BILAGA II

Arbetsfördelning 

Arbetsmoment Victoria Sophie

Datainsamlig

Granskning

Analys

Inledning

Bakgrund

Metod

Resultat

Diskussion

Figurer

Stort X: Lagt grunden för arbetsmomentet.
Litet x: Fullföljt arbetsmomentet.
Lika X: Gemensamt arbetsmoment. 

X X

X X

X X

X X

x X

X x

X x

X X
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