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To do a gynecological exam can be tuff and 
you can feel exposed. Many women can feel 
that such a situation can be very devastating. 
Today, there are no patient rooms that are 
designed from the patient’s perspective and 
to make sure that they feel less exposed. How 
can we by design improve the experience 
for women under a gynecological visit? This 
project is in collaboration with Norrlands 
University Hospital and the Youth Care in 
Umeå.

This degreework includes a design and 
thought process of the development of a new 
patient room which has a purpose to make 
the patient feel more secure and less exposed. 
The project resulted in a patient room with a 
new patient flow and movement pattern which 
means that the patient does not have to go 
undressed in front of the professional, which 
allows a less exposing experience of going to 
the gynecological clinic. 

Att göra en gynekologisk undersökning kan 
vara jobbigt och kännas utsatt. Många kvinnor 
tycker att en sådan situation kan kännas 
blottande. Idag finnes inga patientrum som 
är utformade efter hur kvinnorna upplever 
situationen och som gör att dom känner sig 
mer trygga. Hur kan vi med hjälp av design 
förbättra upplevelsen för kvinnor under ett 
gynbesök? Detta projekt är i sammarbete 
med Norrlands Universitetssjukhus samt 
Ungdomsmottagningen i Umeå. 

Detta examensarbete innehåller en design- 
och tankeprocess samt utformning av ett 
nytt patientrum som har som syfte att 
medge en tryggare miljö och som minskar 
känslan av utsatthet. Projektet resulterade 
till ett patientrum med ett nytt flöde och 
rörelsemönster som resulterar till att man 
som patient inte behöver gå avklädd framför 
hen som skall utföra undersökningen, och 
som medger en tryggare helhetsupplevelse. 

bakgrund

1.1 abstract

bakgrund
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1.2 varför patientrum hos gynekologen?

1.3 sammarbetspartner

bakgrund

Många flickor och kvinnor känner att det är 
en jobbig situation att gå till gynekologen.  Det 
är en väldigt utsatt situation man befinner 
sig i som man kanske aldrig kommer att 
tycka är riktigt bekväm. Man vet inte hur det 
kommer att vara första gången man går dit, 
vad kommer dem göra? Vad kommer dem att 
använda för instrument? Gör det ont? Tänk 
om det inte ser normalt ut? Kommer det vara 
fler personer i rummet? Många frågor snurrar 
och det kan göra så att man kan känna sig 
väldigt nervös.

Detta examensprojekt har ett samarbete 
med Ungdomsmottagningen i Umeå 
samt Hud- och STDkliniken vid Umeå 
Universitetssjukhus. Ungdomsmottagningen 
valde jag att kontakta då min fokusgrupp 
är kvinnor mellan 15-30 år. Där jobbar 
dom mycket med ungdomar och lägger ner 
mycket tanke kring hur man skall uppleva 
sina första besök. Kontaktpersonen på 
Ungdomsmottagningen är Maria J Hedström, 
hon är barnmorska och har mycket erfarenhet 
inom detta område.

Hud- och STD-kliniken har olika 
specialmottagningar såsom yrkes- och 
miljödermatologisk mottagning, 

vulvamottagning, mottagning för genital 
dermatologi, tumörmottagning och familjära 
melanommottagningen. (Regionvästerbotten, 
2019) Min sammarbetspartner på Hud- 
och STD-kliniken är vulvamottagningen 
då dom genomför gynundersökningar. 
Kontaktpersonen vid Hud- och STDkliniken 
är Eva-Lena Öberg, hon är kurator där men 
är även med på några undersökningar. Vid 
sammarbete med Eva-Lena har vi även 
nära kontakt med Anna Bergman som är 
sjuksköterska och som är med och assisterar 
under alla undersökningar. Både Maria, 
Eva-Lena och Anna kommer att ta del av hela 
mitt projekt och kommer att delta för ”check 
pionts”. 

Källa: se bilaga 1

Även fast att det kanske inte är första gången 
man gör en gynundersökning så kan det 
fortfarande vara en jobbig situation. Det är 
också en situation som är lite tabubelagd. Det 
är inget som man gärna pratar om så öppet 
och delar med sig av. Så borde det såklart inte 
vara. Jag vill att detta skall vara en tryggare 
och mindre utsatt situation och ett ämne som 
behövs ifrågasättas. Varför ser det fortfarande 
ut som för flera år sen och varför har ingen 
försökt att lägga tid på detta för att göra det 
till en tryggare situation?
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Fokuset i detta projekt kommer att ligga på de 
unga, upplevelsen är oftast jobbigast under de 
första besök man gör i livet. Det skall vara en 
bekväm situation som inte känns lika utsatt 
som idag. I dagens patientrum kommer man 
oftast in till ett rum där lamporna är riktade 
mot stolen och gör så att den blir centrum av 
uppmärksamheten. Detta är oftast det första 
man möts av och ser i rummet och tanken 
gällande placering är inte alltid genomtänkt. 
Eftersom att det redan är en såpass utsatt 
situation så ser jag, att man kan med hjälp av 

en genomtänkt placering och rörelsemönster 
i rummet samt inredning åstadkomma en 
bättre upplevelse. Det är oftast fler personer 
i rummet beroende på undersökning såklart, 
vilket leder till att personen som skall 
undersökas kan känna sig utlämnad. Detta 
eftersom att det är den som skall klä av sig 
och lägga sig i en obekväm position inför 
främmande människor. Det är självklart 
att man också kan vara nervös inför själva 
undersökningen och ingreppet men jag tror 
att man kan lugna detta genom en bättre 
miljö.

1.4 Hur kan vi med hjälp av design förbättra 
upplevelsen för kvinnor under ett gynbesök?

1.5 målgrupp

Fokusområdet inom detta projekt kommer 
att vara på kvinnor mellan 15 och 30 år. 
Avgränsningen grundar sig på att de flesta 
upplever att situationen är som jobbigast 
under de första besöken och det är även de 
besöken som sätter känslan inför kommande 
besök. 

bakgrund
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1.6 avgränsning

1.7 tidsplan

bakgrund

Fokuset i detta projekt ligger på att jobba med 
flödet i rummet samt interiören/atmosfären.
Stolen kommer även att designas om men 
kommer inte vara huvudfokuset i projektet. 

Figur 1 - tidsplan
Mathilda Karlsson

Research - 
intervjuer
Skicka ut survey

Research - läsning
Förberda workshop

Samla ihop 
research

Utvärdera research

Skissa på 3 koncept

Skissa på 3 koncept

Visualisera 
3 koncept

Visa koncept för
sammarbetspart-
ner + målgrupp
Hud och std 09.00
Umo 11.00

Skissa på 3 koncept

Skissa på 3 koncept Utveckla koncept

Utveckla koncept

Utveckla koncept

RESEARCH KONCEPT SLUTKONCEPT

CAD 

CAD 

CAD 

CAD 

CAD 

CAD 
Modell 

Modell 

Modell 

Modell 

Presentation + 
poster

Presentation + 
poster

Presentation 

Presentation + 
förbereda inför 
UID-talks

Presentation + 
förbereda inför 
UID-talks

Presentation + 
förbereda inför 
UID-talks

Presentation + 
förbereda inför 
UID-talks

Presentation + 
förbereda inför 
UID-talks

Presentation 

Presentation 

Presentation 

Rendering

Rendering

Rendering

Rendering+ åter-
koppling

Utveckla koncept

Slutkoncept CAD

Slutkoncept CAD

Slutkoncept CAD

Workshop 15-16

Besök / intervjuer/ 
research 

Besök / intervjuer/ 
research 

Besök / intervjuer/ 
research 

Research - 
läsning, planera 
workshop

Besök på 
mottagning - 
intervjuer

Research 

Intervjua målgrupp 
och läkare

v 10 v 11 v 12 v 13 v 14 v 15 v 16 v 17 v 18

Mån

Tis

Ons

Tors

Fre



7

1.9 designprocess

bakgrund

Början av projektet kommer att inledas 
med research genom läsning, intervjuer 
med yrkesverksamma och patienter samt 
göra workshops med kvinnor i ålder för 
min målgrupp. Jag kommer även att besöka 
olika mottagningar för att se hur dessa 
är utformade och för att få ett bredare 
perspektiv. Efter denna researchprocess 
kommer jag att sortera informationen som 
kommer att resultera i tre koncept. Dessa 
tre koncept kommer att visas för mina 
kontaktpersoner och dess kollegor 

för att få feedback utifrån barnmorskornas 
perspektiv, de kommer även att visas inför 
några patienter för att få in deras åsikter 
och tankar. Koncepten kommer även att 
visas för mina handledare för att få in 
designperspektivet. Efter att koncepten är 
visade kommer feedbacken att analyseras och 
slutsatser kommer att dras utifrån den. Det 
valda konceptet kommer sedan att utvecklas 
och resultera i renderingar. 

1.8 mål/syfte

Målet med detta projekt är att designa ett 
patient rum där kvinnorna känner sig trygga 
och avslappnade. Det skall vara en situation 
som känns lättare och som får dem att känna 
sig mindre utsatta. Syftet är att med hjälp av 
design göra situationen till en mer neutral 
situation. Idag är det många kvinnor som 
har mycket ångest inför dessa typer av besök 
och som inte känner sig bekväma med hur 
man rör sig i rummet. Många som kommer 
till gynekologmottagningen första gången 
är tjejer mellan 15-23 år som skall sätta in 
spiral. Denna process kan sätta spår i hur dem 
upplever situationen senare i livet, så att 

få deras första besök att bli så bra som 
möjligt skulle kunna underlätta för hur dem 
ser på situationen nästkommande gånger. 
Äldre kvinnor som man tänker är lite mer 
bekväma då dem har gått igenom ett antal 
undersökningar kan självfallet även dem 
känna sig utsatta och obekväma. Dem kan ha 
varit med om någon undersökning som inte 
var bekväm. Denna designlösning kan gynna 
alla åldrar men fokuset kommer att ligga på 
unga kvinnor. För att få dem att få en så bra 
upplevelse som möjligt.  
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undersökning

undersökning
2.1 det är dags att vi tar upp frågan och designar 
ett rum för kvinnor av kvinnor
Historien om gynekologi är väldigt mörk 
och finnes hemsk. På 1800-talet började 
man genomföra fysiska undersökningar 
istället för att basera diagnos på muntliga 
symptombeskrivningar. I sin rapport 
skriver Lina Wilckens (2017) att dessa 
undersökningar gjorde man med fördel på 
på kvinnor av nedre klass eller främst i USA, 
på slavkvinnor. Undersökningarna var grova 
och man tog inte hänsyn till hur kvinnorna 
upplevde situationen.

Ur boken den mörka kontinenten visar Karin 
Johanisson (1994) upp denna bild som visar 
hur stolen såg ut 1886. Dagens stol har starka 
kopplingar till hur stolen är utformad och 
man använder fortfarande instrument som 
är kalla och utav metall. En gynekologisk 
undersökning skall inte kopplas till utsatthet 
och obekvämlighet. Det är dags att vi tar tag i 
denna fråga och som kvinna vill jag få in alla 
kvinnors perspektiv i detta arbete och designa 
ett rum som är anpassat och utformat för oss.

Ur boken Den mörka kontinenten
Bild ur Alfred Hegar, Die operative Gynäkologie (1886).

Källa: Se bilaga 1
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undersökning

2.2 patienters synvinkel

Citat från anonyma patienter

”Det skulle vara bra att ha ett skynke som man 
kan dra för, men inte som man måste dra för”

”Sen tror jag att det är annorlunda om 
man kommer till stora sjukhuset eller 
vårdcentralen. Där tror jag inte att dom tänker 
lika mycket på omgivningen”

”Lite obekvämt, känner mig utsatt och som att 
det inte är så vanligt som det faktiskt är att gå 
till gynekologen. Det är inte så normaliserat. 
Önskar att det var som att gå till tandläkaren - 
alla gör det, inget att skämmas för.”

”Om jag inte stålsätter eller logiskt övertygar 
mig om att allt är lugnt så känner jag mig 
ömtålig. Om jag också fråntas all medverkan i 
beslut, eller inte inkluderas eller rådfrågas blir 
det värre.”

”Nu känner jag mig ganska trygg men ibland 
känner jag mig generad, utsatt och utlämnad. 
Det beror på hur rummet ser ut och hur 
bemötandet är.”

”Dåligt och obehagligt, förnedrande”

Hur man upplever situationen under ett 
gynbesök är individuellt såklart men många 
har lite samma uppfattning. ” Nu känner jag 
mig ganska trygg men ibland känner jag mig 
generad, utsatt och utlämnad. Det beror på 
hur rummet ser ut och hur bemötandet är.” 
Detta är ett svar från min enkätundersökning. 
Ett annat svar är ”Blottande såklart, det 
känns som att någon helt plötsligt kan öppna 
dörren och komma in medan man ligger där. 
Så det är ofta svårt att slappna av helt. Jag 
har upplevt rätt mycket smärta i samband 
med gynekologbesök så jag brukar bli spänd 
och stressad. Rätt gynekolog med lugn hand 
hjälper mycket.” 

Intervjuer gjordes på Ungdomsmottagningen  
i Umeå med 10 stycken tjejer. Många tycker 
att ungdomsmottagningen är bra och att de 
har ett bra bemötande. Vissa har erfarenhet 
från andra mottagningar så som vårdcentraler 
eller sjukhus och säger att rummen där inte 
alls är lika trevliga. Dom är inte ombonade 
och man får en känsla av utsatthet och 
utlämning. Den känslan kan finnas under en 
undersökning men på Ungdomsmottagningen 
i Umeå har dom försökt att göra 
patientrummen så trevliga som möjligt 
genom draperier som en avskärmning i 
rummet mellan samtalsyta och undersökning, 
samt genom växter. Detta uppskattas av 
patienterna. 
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undersökning

2.3 de yrkesverksammas synvinkel

Under min research intervjuade jag 6 
yrkessamma kvinnor inom denna bransch. 
Jag intervjuade dels Anna på Hud- och STD- 
kliniken. Hon visade hur man satt i stolen 
och hur man rörde sig i rummet. Vi pratade 
den del om stolen och hur den skulle kunna 
utformas på ett annat sätt som gör att man 
känner sig mer bekväm i att sitta i den. Det 
kommer inte vara prioriteten i arbetet men 
jag kommer att lägga en del av min tid på den 
då den är en viktig del av rummet. Utifrån 
mina intervjuer förstår jag att alla försöker 
att göra det så bra som möjligt för patienten 
via bemötande. På Hud- och STD-kliniken är 
rummet otroligt blottande och stort vilket gör 
att det blir väldigt utsatt. Det är ett kallt och 
kalt rum med stolen i mitten och man måste 
gå genom halva rummet när man klätt av sig 
på toaletten. 

Detta rum är ett bra exempel på ett rum 
där man inte alls tänkt på patientens 
bästa när man ritade och byggde rummet. 
Däremot på ungdomsmottagningen så är 
det mer genomtänkt i hur man skall uppleva 
situationen. Personalen där har verkligen 
försökt att göra så att det känns trevligt i 
rummet och det känns som att dom bryr 
sig lite mer om hur patienten upplever 
situationen. Detta kanske är för att deras 
patienter är väldigt unga och dom vill att det 
skall ge ett så bra första intryck som möjligt. 
Men jag kan tycka att man borde tänka så i 
alla gyn-rum. Även fast att man genomgått 
ett antal undersökningar så betyder inte det 
att man känner sig mindre obekväm. Från 
min undersökning ser jag att kvinnor över 40 
år tycker att det är mer okej eftersom dom är 
”vana” men att det fortfarande är en jobbig 
situation.

Maria Hedström
Barnmorska
Ungdomsmottagningen
Umeå

Anna
Barnmorska
Ungdomsmottagningen
Umeå

Anna Bergman
Sjuksköterska
Hud- & STD Mottagningen
Umeå Universitetssjukhus

Sandra
Barnmorska
Husläkarna
Umeå

Eva-Lena Öberg
Kurator
Hud- & STD Mottagningen
Umeå Universitetssjukhus

Karolina
Sjuksköterska
Hud- & STD Mottagningen
Umeå Universitetssjukhus

”Vår vardag är inte 
patienternas vardag”

”Stolens placering mot 
dörren är inte optimal”

”Ett mindre rum får en 
att känna sig lite mindre 

utsatt”

Bilder från studiebesök
Foto: Mathilda Karlsson
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undersökning

2.4 studiebesök

Hud- och STD byggnaden är helt nybyggt och 
rummen där är väldigt stora och opersonliga. 
Det är som att komma in till ett sjukhusrum. 
Stolen står i mitten av det stora rummet och 
den är det första man ser när man kommer 
in där. Lamporna är riktade mot stolen och 
det är en väldigt kall, steril och kal känsla där 
inne. 

Personalen som jobbar där har försökt att 
göra det lite bättre med sina små medel. 
Dom har handdukar på toaletten, en liten 
tavla i rummet och en radio. Men det gör 
ändå inte så att det känns mindre utsatt 
tyvärr på grund av hur rummet är utformat 
och hur stolens placering är i rummet. På 
ungdomsmottagningen är det mycket bättre 
placering av stol och tanke bakom rummet. 

Hud- & STD mottagningen Umeå    kalla färger, kalt rum

långt från badrum till gynstol stol placerad rakt innan för dörr Stolen ser inte inbjudande och vänlig ut

stort rum

Bilder från studiebesök
Foto: Mathilda Karlsson
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Ungdomsmottagningen Umeå    bra med växter

ingen avsedd yta för kläder och omklädning vagnen står alltid framme

midre sektion för undersökning

undersökning

Husläkarna Umeå avskärmning

Mycket saker i rummet bra men avsatt yta för samtal benstöden ser inte så bekväma ut

stort rum

Bilder från studiebesök
Foto: Mathilda Karlsson
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2.5 workshop

undersökning

Några av tankarna och reflektionerna jag fick 
med mig var att dom tyckte att det var mycket 
kalla material som användes idag, och att det 
kändes väldigt kalt. Det känns väldigt öppet 
och dom skulle vilja ha det mer avskärmat. 
Ljud och musik var en fråga som båda 
grupperna tog upp, dom ville att det skulle 
vara mer ljuddämpat och att det inte skulle 
eka lika mycket. Skynke var något som dom 
tyckte var bra då det kändes mer omslutande 
och tryggt. Alla skissade och nämnde 
organiska och mjuka former, idag är det 
väldigt kantigt. Dom pratade även om ljuset 
i rummet, att det skulle vara mer dämpande 
så att man infann sig i ett lugn, för att sedan 
tända och belysa det område som skall belysas 
när det väl är dags.

Tanken med workshopen var att få ut vilka 
material tjejerna skulle vilja förknippa ett gyn-
rum med och hur dom vill att ett rum skall 
se ut. 6 tjejer medverkade på denna session. 
Upplägget var att dom skulle göra ett rollspel, 
dom skulle bygga upp ett rum så som dom 
känner att ett rum är idag, och beskriva hur 
dom känner. Sedan skulle dom bygga upp ett 
rum så som dom skulle vilja ha det och hur 
allt skulle vara placerat i rummet. Jag delade 
upp dom i två grupper för att effektivisera 
samt för att få ut mer information. Samtidigt 
som ena gruppen gjorde rollspel så hade jag 
lånat ett antal materialprover från biblioteket 
som jag hade lagt fram. Deras uppgift var att 
koppla material till hur dom upplever rummet 
idag, sedan koppla material till hur dom skulle 
vilja uppleva rummet. Samt skissa på några 
idéer på hur man vill uppleva ett gynrum i 
framtiden.

Från workshop
Foto: Mathilda Karlsson
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vi lka material  t jejerna 
associerar gyn t i l l  idag

undersökning

från workshop

material

Från workshop
Foto: Mathilda Karlsson

Denna skiss visar på att man 
skulle kunna implementera 
värme i stolen, en stjärnhimmel, 
ljuddämpning samt att stolen ej 
skall vara luddig i materialet.

Detta var en tanke om att man 
som patient skall vara nedsänkt 
i golvet så att man inte behöver 
hissas upp i stolen med benen i 
vädret. 

Denna skiss handlar om att 
man skall använda sig utav mer 
organiska former i rummet samt 
olika avskärmningar. 
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Efter intervjuer med patienter och 
yrkessamma fann jag intresse i att veta 
hur arkitekterna som får i uppdrag om 
att rita undersökningsrummen tänker. 
Jag kontaktade Link arkitektur som har 
sitt huvudkontor inom inredning i Umeå. 
Intervjun hölls med Klara Brunnström som 
har vart med i utformningsprocessen av 
kvinnokliniken på Umeå Universitetssjukhus. 
Hon förklarade om hur byggnadens tekniska 
sida var byggd, hur flöden och samband 
mellan olika rum skulle räknas in och hur 
ekonomin har en stor påverkan på besluten 
som tas. Det är sällan man lyfter ut bara ett 
rum och fokuserar mer på det, utan man 
försöker att titta på en helhet av sjukhuset 
och standardisera så mycket som möjligt. 
Form och storlek på rum beror på byggnadens 
förutsättningar och oftast finns det redan 
en planlösning satt när arkitekten kommer 
in i bilden. Men en diskussion fanns om 
undersökningsrummen där man skulle 
genomföra gynekologiska undersökningar. 

undersökning

2.6 arkitekten och lokalplanerarens synvinkel

Man diskuterande om vart stolen skulle 
vara placerad i förhållande till dörrar och 
fönster och även till tillgängligheten av 
undersökningsverktyg, hur man byter om och 
hur man skall anpassa det efter rullstolsburna 
patienter. Utifrån denna intervju förstår jag 
att begränsningar och ekonomin spelar en stor 
roll i utformandet. Det finns standarder man 
måste hålla sig till. Men vem har satt dessa 
standarder? Och varför ifrågasätter man inte 
dom? Detta ledde mig till att jag intervjuade 
Berit Nyström som är lokalplanerare för 
Universitetssjukhuset. Från den intervjun 
sades det att det var vitt i rummen för att 
man skall kunna se stänk osv för att hålla 
det renligt och man vill ha standarder för 
färgkoder för att lätt kunna reparera. Men 
jag ifrågasatte att man använder sig av andra 
färger på barnavdelningen och på psykiatrin 
så varför skulle man inte kunna göra det i 
dessa rum? Hon höll med mig och sa att det är 
en viktig fråga och att patientrummen på gyn 
borde ha lite mer ”själ” i sig.

Klara Brunnström
Arkitekt
LINK arkitektur

Berit Nygren 
Lokalplanerare
Region Västerbotten
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undersökning

2.7 faktainsamling slutsats

Slutsatsen jag kan dra från min faktainsamling 
är att gynekologin är ett område som har 
mycket känslor och historia i sig. Det är 
ett ämne som kvinnor tycker är viktigt och 
en upplevelse som många tycker är jobbig. 
Det finns också en stor brist i detta område 
gällande hur kvinnorna känner i denna 
situation som jag anser att man inte till fullo 
tagit hänsyn till. Det är ett problemområde 
som verkligen behöver lyftas fram och tas tag 
i. Vissa kvinnor idag vill inte gå och göra en 
gynundersökning på grund av att situationen 
är såpass utsatt och vissa för att dom inte har 
en bra självkänsla. I en youtubevideo från 
Felicia Bergström (2020) beskrev 

hur hon kände inför en gynundersökning. 
Hon känner sig inte självsäker i sin kropp och 
har tyckt att denna typ av undersökning känns 
otroligt skrämmande, så skrämmande så att 
hon skippat att göra cellprovtagning. Man 
kommer inte kunna lösa att en person känner 
en sån fruktan bara med hjälp av design, men 
att göra situationen mindre utsatt och stolen 
mer täckande runt om ens intima delar och 
magen, så kanske man kan underlätta och 
hjälpa en liten bit på vägen. Detta är något jag 
hoppas uppnå under mitt projekt. Att få till en 
miljö och upplevelse som känns tryggare och 
mer vänlig. 

Källa: Se bilaga 1
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analys

analys
3.1 intervjuer slutsats

Utifrån mina intervjuer så fastställdes 
det verkligen att det finns ett stort 
förbättringsområde inom detta ämne. Dom 
som är yrkesverksamma vill att situationen 
skall vara så bra för patienten som möjligt 
men det inte är dom som har en påverkan om 
hur det skall se ut. Dom försöker med sina 
medel att göra det så bra som möjligt i 

Dom områden som var viktiga var hur stolen 
är placerad i förhållande till dörren. Hur man 
rör sig i rummet och vart man klär av sig. En 
synpunkt som en tjej jag intervjuade som jag 
tar med mig lyder följande: ”Det är bra att 
man kan skärma av om man vill, men inte för 
att man måste” Hon menade att man inte skall 
göra det till en situation som man vill ”dölja” 

rummen. Men önskar att det var mer 
genomtänkt från början. Patienterna nämner 
att det är en utsatt och jobbig situation som 
dom skulle vilja få tryggare. Färg, material, 
ljud och belysning var saker som dom kände 
att man borde jobba mer med. Vissa tycker 
inte att det är en jobbig situation men för de 
som gör det så hoppas jag kunna underlätta 
för dem. 

det skall kännas fullt normalt och 
neutraliserat att göra en undersökning utan 
att skärma av och täcka, men att möjligheten 
skall finnas där. Färger, material, ljud, ljus 
var andra viktiga punkter som skall tas med 
i min kommande design. Gällande stolen var 
önskemålet att den skall kännas mer vänlig 
och med vänligare material. Samt att den skall 
täcka och omfamna kroppen mer. 

3.2 viktiga punkter / områden
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analys

3.3 sammanfattning

WHAT

WHO

WHERE

WHEN

WHY

Nytt patientrum på gynekologmottagningen

För kvinnor som skall genomgå en gynekologisk 
undersökning samt för yrkesverksamma

På sjukhus / vårdmottagningar

Jag hoppas detta skall inspirera och medföra en 
förändring inom de närmsta 5 åren. 

För att det är en situtation vi kvinnor förtjärar att känna 
oss tygga i.

H O W ?

En sammanfattning för att få en överblick av 
vad som är fokusområdet för projektet. 
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Jag började min idégenerering genom att 
samla bilder jag tyckte var inspirerande, 
både i färgval, materialval samt placering av 
möbler. Något som jag tyckte var intressant 
var transparensen i glaset i den bilden med 
vita sittpuffar. Detta var även något som 
tjejerna som var med på workshopen nämnde, 

att ha en semi-transparent vägg som en 
avdelning i rummet. Transparensen skall 
vara så att man ser konturerna så att hen som 
skall undersöka ser att patienten är på plats i 
stolen men man ser inte personen klart. Detta 
underlättar då barnmorskan inte behöver gå 
ut eller chansa på när patienten är redo. (Se 
bild längre ner på sidan).

idégenerering

4.1 brainstorm

idégenerering
in
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an
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s

Figur 2

Foto, transparens

Källa: Se bilaga 1

Foto: Mathilda Karlsson
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idégenerering
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Utformningen av stolen diskuterades mycket 
med sjuksköterskor och barnmorskor samt 
även men patienter. Önskan var att formen är 
mer inbjudande, det skall inte se lika hårt ut. 
Idag använder man sig mycket utav metall och 
stolens utformning liknar fortfarande den som 
gjordes  1886 som jag refererade till tidigare i 
rapporten. 

Denna utformning skall erhålla mer mjuka 
och organiska former samt minska antal delar 
i metall. Benstöden skall vara mer integrerade 
i formen, ett alternativ är att man fäller upp 
dom när patienten satt sig till rätta så att det 
blir lättare för de äldre. Stolen skall vara mer 
omslutande och medge en mer privat känsla 
kring ens intima delar. 

Figur 3
Källa: Se bilaga 1
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Utifrån min research skapades tre stycken 
koncept som inriktar sig mot upplevelsen 
av besöket. En fråga från enkäten löd ”Vad 
skulle du säga kan förbättras för att du skall 
få en tryggare upplevelse?”, genom den frågan 
var det många som skrev hur dom ville att 
patientrummet skulle se ut och upplevas. 
Många associerade till känslor man kan 
relatera till i vardagen. ”Det skulle kunna 
kännas som en hemmamiljö”, ”Stämningen

Oftast är vi trygga när vi är hemma, men är hemma en plats? Man brukar kunna säga ”detta 
känns som hemma”, är hemma då en känsla? Denna känsla vill jag förmedla i detta att man är 
bland möbler och inredning som är koncept. Jag vill att man skall känna sig trygg, att man är 
bland möbler och inredning som är anpassat för rummet och som är genomtänkt för användaren. 
anpassat för rummet och som är genomtänkt för användaren.

i rummet”, ” Undvik en väldigt steril miljö, 
gör det mer hemmastadd, gärna växter och 
mysigare stämning än ett stort rum där man 
känner sig uttittad. Annars känns det som att 
jag faktiskt är sjuk och att jag ska kolla upp 
något allvarligt”. Detta ledde mig till att jag 
valde att rikta in mig på tre koncept som har 
olika färgpaletter och ljusupplevelser för att se 
vad som föredrogs.

4.2 tre inriktningar

trygg hemma
Zooma gärna in och kolla närmare på 
denna bild. Här har jag tänkt över hur 
man rör sig i rummet som patient och 
barnmorska. Det gröna området visar på 
hur patienten rör sig i rummet, och det 
blåa hur barnmorskan rör sig. Med denna 
planlösning behöver man inte gå förbi 
barnmorskan utan kläder i rummet utan 
det är mer uppdelat och privat.

planlösningen är inte skalenlig men visar på ett flöde

idégenerering

ko
nc

ep
t 1

Figur 4
Källa: Se bilaga 1
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rum i  rummet

avskärmning
omslutning
sektioner

”spa”

värme
färger
lugn
belysning

idégenerering

I detta koncept är det mer fokus på ett rum i rummet, skulle man kunna ha något kring stolen som 
gör det mer privat? Här skulle man jobba mer med sektioner och med en omslutande känsla.

Fokuset här är att få in en lugn och avkopplande känsla i rummet och mycket fokus på belysningen 
samt att få in värmen. Givetvis kommer det att vara anpassat för dom som jobbar där också så 
det kommer inte vara vattenfall, men just känslan av avslappning och ro vill jag förmedla i detta 
koncept.

ko
nc

ep
t 2

ko
nc

ep
t 3

Figur 5
Källa: Se bilaga 1

Figur 6
Källa: Se bilaga 1
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4.3 skissprocess

idégenerering

Figur 7 - Skisser
Mathilda Karlsson
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”Jag gillar trygg hemma, gillar att man kan 
relatera till en trygg känsla”

”Jag gillar hur du börjat utfomat stolen, jag tror 
att det är en viktig del av trygghetskänslan”

”Jag gillade ”trygg hemma”! Känns bra 
att det fortfarande har ”kontroskänsla/

besöksrumskänsla”

”Trygg hemma bäst! Med en touch av spa”

”trygg hemma - gillar tanken att barnmorskan 
ska röra sig på ena sidan och patienten på 

andra samt att det är en vägg mellan så 
man kan byta om och sätta sig, sen kommer 

barnmorskan”

”belysning gör så himla mycket när det 
kommer till ett första intryck”

”älskar den transparenta frostade väggen”

”grönt skönt och kanske lite in med spa”

4.4 feedback med samarbetspartners och målgrupp

Svar från yrkesverksamma

Svar från patienter

idégenerering

Mina tre koncept presenterades för 7 stycken 
yrkesverksamma samt för 13 patienter. Jag 
åkte till mina samarbetspartners för att 
presentera och sedan föra en diskussion med 

Patienterna hade jag inte möjlighet att träffa 
men jag skickade ut en pdf med mina koncept 
och förklaringar runt tanken bakom.

Bilder från konceptpresentation
Foto: Mathilda Karlsson
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5%80% 15%

av 20 pers

trygg hemma rum i  rummet ”spa”

4.5 konceptval, slutgiltigt förslag 

Efter presentation av koncepten kunde jag dra 
slutsatsen om att de flesta gillade konceptet 
trygg hemma mest, men att man ville ha 
färgpaletten från koncept ”spa”. 

Man vill känna en trygghet men att färgerna 
känns mer moderna och att belysningen skall 
kännas mer vänlig och lugn än steril och klar. 

idégenerering
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trygg hemma

Trygg hemma och spa konceptet 
kombinerades utifrån research. En ny 
moodboard gjordes för att visualisera och 
presentera det nya konceptet och dess uttryck. 
En kombination av dessa koncept ledde till en 
mer modern touch och känsla.

Uttrycket förmedlar ett lugn samtidigt som 
att det förmedlar en nyfikenhet och vänlighet. 
Detta vill jag åstadkomma och förmedla i mitt 
kommande patientrum. 

konceptutveckling

5.1 uttryck

konceptutveckl ing

Figur 8
Källa: Se bilaga 1
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nuvarande planlösning framtida planlösning

5.2  planlösning

konceptutveckling

Material om nuvarande planlösningar på 
typrum finner man på Region Västerbottens 
hemsida (2020).  Det var därifrån jag tog 
ritningen för dagens planlösning. Dock kan 
man endast finna ritningar för olika typrum 
vilket är ritningar av olika patientrum. 
Eftersom jag själv vart på kvinnokliniken 
så vet jag att det finns en toalett i dessa 
undersökningsrum. Utifrån min intervju 
med Berit som var lokalplanerare för 
universitetssjukhuset sades det att det går 
att installera ett handfat i alla rum utan 
konstigheter, men att det var svårare att 
installera en toalett.

Därför valde jag att endast ha ett 
omklädningsrum som erbjuder handfat. 
Det möjliggör att man kan tvätta sig efter 
en undersökning och att man kan ta prover 
då man är i ett eget rum och behöver inte 
gå ut till en toalett i korridoren. Rummet är 
därmed större än det rum som är på bilden till 
vänster, för att jag utgick från ett rum som har 
en toalett och dess dimensioner. Dock finnes 
ej exakta mått för dessa rum så detta är en 
uppskattning av storlek. 

Figur 9 - planritning
Mathilda Karlsson

Källa: Se bilaga 1
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5.3 scenario

konceptutveckling

område patient rör sig på 

handfat

stol

1 gynstol 2 undersökningsbrits

112

skrivbord

scenario 1 scenario 2

wc
omkl.

område yrkesverksam rör sig på 

I det första scenariot är planlösningen tagen 
från Hud- och STD-mottagningen. Här kan vi 
se att patienten går till samtalsytan där den 
sitter mot väggen och de yrkesverksamma 
framför. Efter att samtalet har ägt rum går 
patienten till toaletten för att klä av sig. Där 
efter går personen genom rummet framför 
personalen och sätter sig i stolen. Vagnen med 
undersökningsverktygen är då framme och 
dom väntar på att patienten skall sätta sig på 
plats i stolen. Detta kan kännas väldigt utsatt 
då stolen är placerad framför dörren och man 
går inför främmande människor.

I det andra scenariot är planlösningen 
tagen från mitt koncept. Här kan vi se att 
patienten stiger in och går till samtalsytan 
som är innanför dörren, på sittytan 
sätter sig även den yrkesverksamma och 
för samtalet. Därefter går patienten in i 
omklädningsrummet och klär av sig och 
sedan ut till stolen som är i en annan del 
av rummet med en avskärmning. När 
patienten är på plats i stolen kommer hen 
som skall undersöka och plockar fram vagnen 
från skåpet. Vagnen är då täckt med sitt 
omslutande överdrag. Efter undersökningen 
går den yrkesverksamma till handfatet som är 
i den högra delen av rummet och patienten får 
sin tid och sitt privata utrymme att gå tillbaka 
till omklädningsrummet.

Figur 10 - senario
Mathilda Karlsson
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5.4 CAD

konceptutveckling

Rummet utformades som en 3D-modell 
i programmet Rhinoceros 5, genom att 
modellera i programmet och sedan rendera

i programmet KeyShot 9 paralellt fick jag en 
bra överblick på vart jag låg i min process och 
vad som behövdes göras. 

Detta är en bild från en rendering tidigt in i processen där jag 
utvärderade med mina handledare om hur jag skulle gå vidare.

Figur 11 - Renderingar
Mathilda Karlsson
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5.5 formutveckling

konceptutveckling

Efter samtal med handledare utvecklades 
vissa element i rummet så som samtalsytan 
samt den transparenta väggen. Det kändes 
lite kalt och kantigt innan och jag ville 
åstadkomma en mer organisk känsla. Istället 
för att ha vanliga dörrar kommer det att vara 
skjutdörrar. Detta är för att väggarna är tänka 
som moduler så att man skall kunna installera 

detta koncept i nuvarande rum om yta tillåter. 
Gyn-stolen placerades diagonalt i rummet 
vilket medgav en öppnare känsla och en 
lättare passage för patienten att gå genom 
rummet från omklädning. 

Figur 12 - planritning
Mathilda Karlsson
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konceptutveckling

Den transparenta väggen gjordes mer 
avrundad vilket fick rummet att uttrycka ett 
mjukare intryck. Denna vägg hänger på en 
skena i taket och går att skjuta in mot väggen 
för att öppna upp i rummet.  

Detta modulsystem är tänkt att kunna 
implementeras i dagens rum för att göra 
upplevelsen bättre. Men är också en 
inspiration för hur man skulle kunna bygga 
kommande undersökningsrum. 

Figur 13 - planlösning
Mathilda Karlsson
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konceptutveckling

Dessa bilder ovan visar de produkter/möbler 
jag har designat under arbetet och som är 
tänka att passa in i ett undersökningsrum.

Jag valde att ha en annan typ av möbler 
för samtalsytan. Jag gjorde en sittbänk (6)
utformad som en halvmåne för att få en mer 
inbjudande samtalsyta. Under min research 
nämndes det att samtalet var en punkt där 
man kan känna att man blir ”förhörd” och 
att det önskades en ny lösning för en mer 
välkomnande känsla. 

I dagens rum brukar vagnen stå framme 
eller placeras under en bänk. Verktygen 
ligger oftast synliga på vagnen. Skåpet 
(11) är tänkt som en avlastningsyta för 
undersökningsredskap samt att man kan 
skjuta in vagnen. 

1 undesökningslampa
2 gynstol
3 transparent vägg
4 handfat
5 lampa till samtalsyta
6 samtalsyta
7 hållare för handdesinfektion, tvål, 
pappershanddukar

8 stol till barnmorska vid undersökning
9 handfat på bänkyta
10 krokar
11 skåp
12 ljuddämpande vägg
13 modul - vägg till omklädning
14 skrivbordsstol
15 vagn

Vagnen (15) tas fram vid undersökning och 
den är designad så att verktygen på vagnen 
är mindre synliga för patienten, samt att den 
håller verktygen från damm och smuts i och 
med sitt omslutande överdrag. 

Stolen (2) är utformad för att inspirera till en 
mer vänlig känsla. Den är inte huvudfokuset 
av projektet och är därför inte genomtänkt 
för produktion utan skapad som ett koncept. 
Stolen medger ett mer välkomnande intryck 
och har en omslutande del runt nedre delen av 
stolen för att ge en tryggare känsla.

En ny undersökningslampa (1)  har utformats 
för ett mer modernt uttryck. Tanken är att 
man kan dra ner den och vinkla den i önskad 
position då inre delen i armaturen ovanför 
lampan är rörlig och utdragbar.

Figur 14 - produkter
Mathilda Karlsson

1

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

2 3 4 5



33

Dessa mönster är skapat för att patienten 
skall ha något att vila ögonen på när 
undersökningen pågår samt för att påminna 
om att patienten är chefen över sin egen 
kropp.  

konceptutveckling

Mönstret med quotet i kommer att vara 
placerat i taket ovanför gyn-stolen. Mönstret 
till höger kommer att vara placerat vid 
samtalsytan som en dekor på väggen. 

Figur 15 - mönster
Mathilda Karlsson

Dessa bilder ovan visar de produkter/möbler 
jag har designat under arbetet och som är 
tänka att passa in i ett undersökningsrum.

Jag valde att ha en annan typ av möbler 
för samtalsytan. Jag gjorde en sittbänk (6)
utformad som en halvmåne för att få en mer 
inbjudande samtalsyta. Under min research 
nämndes det att samtalet var en punkt där 
man kan känna att man blir ”förhörd” och 
att det önskades en ny lösning för en mer 
välkomnande känsla. 

I dagens rum brukar vagnen stå framme 
eller placeras under en bänk. Verktygen 
ligger oftast synliga på vagnen. Skåpet 
(11) är tänkt som en avlastningsyta för 
undersökningsredskap samt att man kan 
skjuta in vagnen. 
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5.6 färg, material och yta

Dessa färger bygger inredningen på i rummet. 
Tyget på sittbänken vid samtalsytan och på 
den nedfällbara stolen är tänkt att vara i ett 
tyg som är lätt att torka av. Stolens sittdel är i 
fake läder vilket möter huden på ett bekvämt 
sätt och är lätt att torka av från vätskor och 
smuts. Stolens nedre del är konstruerad i 
metall som är lackad matt. 

golvet är i trä, alt plastmatta. Kanterna går 
upp 10 cm på väggen för att underlätta för 
städning. Stolen vid skrivbordet har en sittdel 
av trä som är lackerat och stolsben av metall. 
Hyllorna är gjorda av trä och skåpet lika så 
samt lackerat matt i samma färg som väggen.

konceptutveckling
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5.7 tillverkningsmetod

Detta koncept kommer att vara uppbyggt 
utav moduler. Detta för att kunna påverka 
hur dagens rum ser ut utan att behöva bygga 
om rummet. Den transparenta glasväggen 
kommer att hänga i en skena i taket, den är 
indelad i två sektioner och tanken är att man 
kan skjuta bak den ena sektionen bakom 
den andra för att öppna upp i rummet och 
underlätta för städning.

Glaspartier i skena

Hur det yttre glaspartiet ser ut bakom det inre

Spår i skena Fästning på glasparti

Längst upp på glasväggen är det en fästning 
som kommer att löpa i spåren i skenan. Denna 
vägg tänker jag mig att man kan applicera i 
nuvarande rum för att avdela rummet och 
skapa en tryggare sektion för undersökning, 
samt minska risken för om någon råkar 
komma in under undersökningen. 

konceptutveckling

Figur 16- avskärmning funktion
Mathilda Karlsson

Figur 16- avskärmning funktion
Mathilda Karlsson
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konceptutveckling

Figur 17 - dörr funktion
Mathilda Karlsson

Väggen för omklädningen tänker jag också 
skall fästas i taket med hjälp av skenor. Den 
kommer vara i formpressat laminat då det 
passar sig mycket bra för enkelkrökta ytor 
skriver David Risberg (2018). Eftersom 
väggen inte är en platsbyggd vägg så blir det 
svårt att sätta in vanliga dörrar på grund 
av att skivan som väggen är gjord utav är 
såpass tunn. Därför är det skjutdörrar istället. 
Detta möjliggör också att man får ett större 
utrymme för rullstolsbundna då dörren inte 
går ut och tar upp svängrum. 

På denna bild beskrivs det hur ena dörren 
fungerar då det ej kommer att gå att installera 
en skjutdörr här. Detta eftersom väggen är 
för kort. Lösningen blev då att ha en skena 
ovanför dörren så att dörren kan ”slidea” över 
till andra väggen. 

Källa: Se bilaga 1
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konceptutveckling

Figur 18 - mått på ritning
Mathilda Karlsson

SKALA 1:100

Det modulära systemet önskar jag kunna 
appliceras i nuvarande rum så gott som 
det går. Om man skall bygga en ny lokal så 
önskar jag att man bygger in detta så bra som 
möjligt och utnyttjar en potential detta system 
har. Nedan visas en ritning på de viktigaste 
måtten. Passagen genom dörrar är 90cm, en 
rullstol kan passera dessa mått. 

Eftersom väggarna innehåller skjutdörrar 
anpassas rummet för rullstolsbundna. I 
samtal med Berit behövdes dörrar som var 
113 cm för sjukhussängar, men detta var inte 
behövligt i gynrum. Därför tog jag beslutet om 
att använda mig utav dörrar som är 90cm.
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5.8 FN globala mål och miljöaspekter

5.9 disskusion / reflektion

Mål 12 är ett mål som var obligatoriskt att 
jobba emot under projektet. Mål 12 handlar 
om hur vi kan förbättra hållbara konsumtion- 
och produktionsmönster. 

Projektet är som tidigare nämnt dels byggt 
på ett modulsystem. Detta medger en mer 
hållbar produktion. Väggarna som delar av 
rummet och skapar en omklädningsyta sitter 
med skenor i taket och i laminat. Formpressat 
laminat är mycket bra för enkelkrökta ytor 
vilket den väggen kommer att ha. Eftersom 
väggen endast kommer att bestå utav ett 
material och inga delar ihop limmade 
möjliggör det en lättare återvinningsprocess. 
Skenorna för dörrarna kommer att vara 
uppskruvade och lätta att montera ner så att 
materialen kan återvinnas separat. 

Ett annat mål som projektet riktar sig mot 
är mål 5.6 allmän tillgång till sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter. I dagens 
läge finns det kvinnor som inte genomför 
gynekologiska undersökningar på grund av 
olika anledningar.

Projektet följdes enligt tidsplanen och det 
uppfyllde syftet och målet vilket var ”Hur kan 
vi men hjälp av design förbättra upplevelsen 
för kvinnor under ett gynbesök?”. Användaren 
var verkligen i fokus i detta projekt vilket 
var det viktiga för mig då dessa rum inte 
är utformade efter användaren i fokus 
utan mer från ett yrkesperspektiv. Mina 
samarbetspartners gav mycket information 
som var viktig att ha med i projektet och dom 
hjälpte också till med att samla in svar

Det kan vara för att dom tycker att det är en 
utsatt situation, obekvämt, man tycker inte 
om sin kropp eller skäms. Detta är något som 
projektet riktat sig mot att motverka. Genom 
en tryggare miljö och en mindre utsatt känsla 
hoppas jag uppnå att fler kvinnor genomför 
cellprovtagning till exempel för att hålla koll 
på sin hälsa. 

Att känns mindre utsatthet är något jag 
hoppas mitt projekt medger och uttrycker. 

Mål 3.8 som riktar sig mot en tillgänglig 
sjukvård för alla går ihop lite med mål 
5.6 i detta sammanhang. Det är en 
tillgänglig sjukvård man har att genomföra 
gynekologiska undersökningar men på grund 
av dagens utformning av rummen så är det 
inte alla kvinnor som väljer att gå dit. 

Jag hoppas att mitt koncept gör så att man 
känner sig mer trygg vilken kroppstyp man än 
har.

från patienter och erbjöd mig att intervjua 
några av dem. Utifrån mina förutsättningar 
tycker jag att jag skapat ett koncept som 
uppfyller min förväntan och som också löser 
problemformuleringen. 

Jag är mycket nöjd och stolt över mitt koncept 
och hoppas att sjukvården inspireras och 
implementerar element som bidrar till en 
bättre upplevelse. 

konceptutveckling
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5.10 resultat

Denna lösning anser jag har uppfyllt mitt 
designproblem. Det erbjuder ett nytt flöde 
för hur patienten samt den yrkesverksamma 
rör sig i rummet. Det medger en varmare och 
mer inkluderande känsla under samtalet och 
en mer privat upplevelse under besöket då 
patienten ej behöver gå framför den som skall 
undersöka. 

Genom färg, form och belysning kan man 
åstadkomma en mer human upplevelse och 
känsla för att bidra till en tryggare och mer 
avslappnad upplevelse vilker jag tycker att 
konceptet uppnått. 

De undersökningsrum som finns idag 
har ingen direkt bakomliggande tanke i 
utformningen eller syn på hur patienten 
upplever situationen utan dem är mer 
utformade efter hur man jobbar i rummet. 
Detta rum har både kvalitéer som är anpassat 
för arbetsflödet men även som är anpassat för 
patienten. 

Jag är nöjd över mitt resultat och det är även 
mina sammarbetspartners. Dem önskar att 
konceptet implementeras och med denna 
lösning skulle det underlätta för både personal 
och patienter.

konceptutveckling

Figur 19 - rendering, resultat
Mathilda Karlsson
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Handfatet är placerat utanför undersökningsytan, detta 
är för att patienten skall känna att den får tid att gå in i 
omklädningsrummet i lugn och ro och att man inte skall behöva 
känna att det är någon som är precis bredvid en. Patienten får 
utrymme.
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En utfällbar stol är placerad på väggen för att underlätta för omklädningen. På 
väggen står citatet ”Klä av dig plaggen på underkroppen, behåll strumporna på 
om du vill!”. Detta är för att tydliggöra hur mycket man skall klä av sig,
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Omklädningsrummet skall uttrycka en lugn känsla. 
Handdukar erbjuds för att ha runt sig när man går ut till 
undersökningsdelen.
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konceptutveckling

argumenterande text

Att göra en gynekologisk undersökning 
kan vara jobbigt och kännas utsatt. Många 
kvinnor tycker att en sådan situation 
kan kännas blottande. Idag finnes inga 
patientrum som är utformade efter hur 
kvinnorna upplever situationen och som gör 
att dom känner sig mer trygga.

Vänder man sig tillbaka till historian om 
gynekologin ser man att den är väldigt mörk 
och tuff. Många kvinnor utsattes för hemska 
fysiska undersökningar som ej var utförda i 
perspektiv för patientens bästa. 

Idag ser vi att patientrum där man utför 
gynekologiska undersökningar ej är 
utformade med patienten i hänsyn. Detta 
är något som jag ville jobba emot och 
ifrågasätta. Mitt koncept har patienten i 
fokus och erbjuder en tryggare miljö och en 
mindre utsatt upplevelse för kvinnor. 

Genom att ha ett annat flöde i rummet 
så kommer man att uppleva situationen 
annorlunda. Genom min lösning behöver 
man inte gå avklädd framför hen som skall 
undersöka till stolen. Rummet kommer att 
vara avskärmat som medger en mer trygg 
situation då det inte kan råka komma in 
någon och se patienten i stolen. Valet av 
en glasvägg som är frostad baserar sig på 
att man inte skall dölja undersökningen 
helt och skymma undan den eller att den 
ses som skamlig. Utan genom att ha en viss 
transparens genom den så medför man en 
öppen känsla men även en avskärmning 
som gynnar både den yrkesverksamma samt 
patienten.

Genom ett bättre format rum kan man 
aldrig helt ta bort känslan av utsatthet då 
positionen i stolen är utsatt, samt att vissa 
kommer självklart kan komma att tycka 
att det fortfarande är jobbigt med själva 
undersökningen. 

Men genom att ha ett perspektiv utifrån 
patientens ögon när man utformar ett rum, 
som samtidigt skall anpassas för att den som 
utför undersökningen ur ett arbetsperspektiv, 
så kan man hjälpa till att få ner känslan av 
utsatthet omkring undersökningen.

Att skapa ett rum som är anpassat för hur 
kvinnorna känner och upplever detta är dags, 
eftersom att vi behöver gå igenom dessa typer 
av undersökningar tycker jag att det är mer än 
rätt att vi gör rummen anpassade så att vi kan 
känna oss trygga med att gå på dessa besök. 
Jag hoppas att man i framtiden kommer att 
utforma rummen efter kvinnan och att mitt 
koncept och ifrågasättande skall leda till en 
verklighet.
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