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Abstrakt 
Bakgrund: Faktorer i vårdmiljön kan främja eller motverka tillfrisknandet hos patienten. En viss miljö kan 

även indirekt påverka hälsan genom dess påverkan på agerande och kontaktskapande mellan patienter, 

anhöriga och personal. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva på vilket sätt vårdmiljön kan understödja hälsa och 

personcentrerade omvårdnad. 

Metod: Tre kliniker med olika geografiskt läge och olika vårdinriktning har observerats och 

fotodokumenterats. En representant med kunskap om miljöns utformning samt en sjuksköterska på varje 

klinik har intervjuats. Insamlad data har bearbetats med kvalitativ tematisk analysmetod. 

Resultat: Vårdmiljön är viktig för omvårdnadsarbetet men underordnad en god kontakt mellan patient och 

sjuksköterska. Miljön påverkar också personalens kapacitet och blir därigenom relevant även för patient-

vårdar relationen. Estetik värderas olika högt mellan olika verksamheter och får ofta stå tillbaka till förmän 

för funktion och säkerhet. En byggnads utformning kan både underlätta och försvåra en personcentrerad 

omvårdnad. Hemlikhet förknippas med levande växter, trä och textilier och ses som en förbättring av 

vårdmiljön. Naturen uppfattas som universellt välgörande och viktig för människans hälsa och brist på 

naturinslag ses som något negativt.  

Konklusion: Utformningen av vårdmiljön kan påverka den personcentrerade omvårdnaden.  

Nyckelord: Vårdmiljö, Personcentrerad omvårdnad, Inredning och möblering, Naturen 



 
   
 

 
 

Abstract 
 
Background: Factors in the health facility environment can either further or work against the recovery of 

the patient. A certain environment could even indirectly affect health through its influence of behavior and 

contact making between patients, dependents and staff. 

Aim: The aim of this study was to describe in what way the health facility environments can support health 

and person-centered care.   

Method: Three clinics with different geographical locations and different healthcare orientation have been 

observed and documented by photo. On each clinic, a nurse and a representative with knowledge of the 

environments design have been interviewed. Collected data have been processed with qualitative thematic 

designed analysis.  

Results: The health facility environment is important to the nursing but is secondary to a good relationship 

between patient and nurse. The environment does affect the capacity of the staff and thus becomes relevant 

to the patient-nurse relation. Aesthetics is valued differently between different departments and often stand 

back in favor of function and safety. A buildings design can both facilitate and complicate good nursing. 

Homeliness is associated with live plants, wood, textiles and is connected to an improvement of the health 

facility environment. The nature is perceived as universally beneficial and important to human health, and a 

lack of natural elements is considered a flaw.  

Conclusion: The design of the health facility environment can be a factor that affect the person-centered 

care.  

Keywords: Health Facility Environment, Person-centered care, Interior Design and Furnishings, Nature 
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1   Bakgrund 
Vårdmiljö är idag ett starkt växande forskningsområde (Cesario, 2009). Faktorer i vårdmiljön kan direkt 

främja eller motarbeta ett tillfrisknande hos patienten, men också indirekt påverka hälsan genom att ha ett 

inflytande över hur patienter, anhöriga och personal agerar och interagerar med varandra (Schweitzer, 

Gilpin & Frampton, 2004). Faktorer i vårdmiljön som har visat sig ha betydelse för patienters hälsa är: 

utformningen, färgsättningen, ljussättning och dagsljus, tillgång till natur, inomhusluft, ljud och buller, samt 

inredningsdetaljer (Linebaugh, 2013). Risken för medicinska misstag i patientbehandling och 

sjukvårdsrelaterade infektioner kan göra sjukhus till en hälsofarlig plats. Utformningen av sjukhuset är 

därför en viktig komponent för säkerheten. Miljön kan också få betydelse för rekrytering av nya anställda 

men är även viktig för befintlig personal. Sjukhus byggs ofta för att hålla under lång tid vilket ställer stora 

krav på planeringen av lokalerna. Personal bör vara involverad i planering av sjukhusmiljöer och 

sjuksköterskan bör förberedas på denna typ av arbete under sin utbildning (Cesario, 2009). Lövstrup (2011) 

skriver att Sveriges sjukhus står inför omfattande behov av nya lokaler. Såväl politiska motiv som 

ekonomiska vinster finns med att redan i planeringsstadiet ta hänsyn till hur vårdmiljön blir i de lokaler som 

planeras (Socialstyrelsen, 2009). Socialstyrelsen (2009) skriver även att effektivitet samt att utnyttja 

tillgängliga resurser på bästa sätt är viktiga indikator för god vård. Vården som ges ska vara belagd med 

evidens och ska bygga på senaste forskning. Med respekt och lyhördhet skapas vård som utgår från 

patientens preferenser, behov och värderingar (Reed, Conrad, Hernandez, Watts, & Marcus-Smith, 2012). 

Svensk sjuksköterskeförening (2010) skriver att patienters andliga, existentiella, sociala och psykiska behov 

ska värderas lika högt som fysiska behov i omvårdnaden. Sjuksköterskans möjligheter att bidra till ökad 

hälsa har också stärkts i och med att begreppet hälsa enligt World Health Organization (1948) vidgats från 

enbart frånvaro av sjukdom till att inkludera även personers psykosociala och existentiella välbefinnande. 

En helande vårdmiljö är utifrån detta synsätt en viktig komponent i ett personcentrerat omvårdnadsarbete.   

I en personcentrerad omvårdnad är patienten en aktiv part som själv sätter upp mål för sin hälsa (Docteur & 

Coulter, 2012). Huruvida en person kan utföra vissa hälsofrämjande handlingar beror enligt Nordenfelt 

(1991) på personens handlingsförmåga men också på den  omgivande  miljön. Ogynnsamma  omständigheter  

kan hindra en persons handlingsförmåga eftersom att handlingsförmågan  alltid  relaterar  till  

bakgrundsmiljön  eller  som  Nordenfelt  (1996)  senare  kallar  ”standardomständigheter”.  Enligt Nordenfelts 

definition är en person vid hälsa i den utsträckning hen har förmågan  att,  givet  standardomständigheter, 

förverkliga sina egna satta mål och på så sätt uppnår en viss grad av lycka/välbefinnande. En person som 

saknar handlingsförmåga och hälsa i någon grad kan ändå vara lycklig om detta kompenseras genom t.ex. 

hjälp från anhöriga eller vårdpersonal eller en god vårdmiljö.  
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1.1   Personcentrerad omvårdnad 
Idag anses personcentrerad omvårdnad i allt större utsträckning vara liktydigt god omvårdnad (Edvardson, 

2010; Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Personcentrerad vård är idag är ett internationellt begrepp som 

är möjligt att och bör användas (Ekman, Swedberg, Taft, Lindseth, Norberg, Brink, Carlsson, Dahlin-Ivanoff, 

Johansson, Kjellgren , Lidén, Öhlén , Olsson , Rosén, Rydmark & Sunnerhagen, 2011). Enligt 

personcentrerad omvårdnad ska hela människan och alla dess resurser vara i fokus, inte den sjukdom eller 

det funktionshinder hen vårdas för (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Det är också viktigt att ha insikt 

om vad det innebär för en människa att vara i behov av vård. (Ekman et al. 2011) För vissa patienter är 

sjukdom inte bara en fysisk och känslomässig kris, utan även en andlig påfrestning. Den sjuke kan 

konfronteras med sin egen dödlighet, ställas inför ofrivilliga livsförändringar eller känna sig straffad eller 

förrådd. (Schweitzer, 2004). Andliga, existentiella, sociala och psykiska behov värderas lika högt som fysiska 

behov inom personcentrerad omvårdnad. För att skapa en hälsofrämjande omvårdnadssituation är det av 

vikt att ha kännedom om vad hälsa innebär och betyder för den man vårdar. Dennes perspektiv ska väga lika 

tungt som det professionella perspektivet i beslut om vården och ska bli den bästa möjliga för just den 

individen (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Patienten ska vara delaktig i sin egen vård. Anhöriga 

involveras ofta i beslutsfattning, planering samt genomförande av vården. Hörnsten (2013) skriver att 

vårdformen kan tillämpas inom sluten- och öppenvård, akut och palliativ vård samt inom rehabilitering. 

Personcentrerad vård kan även bidra till att förbättra patientens förmåga att bedriva egenvård och kan 

förbättra samarbete inom personalgruppen. Ekman et al. (2011) menar att trots att vårdpersonal idag ofta 

hävdar att de jobbat personcentrerat, görs det fortfarande i liten skala i praktiken. Brist på tid anges ofta 

som hinder att jobba personcentrerat men Ekman et al. menar att personcentrerad omvårdnad är ett 

systematiskt arbetssätt som ska vara genomgående vilket kräver god planering och ska inte betraktas som 

något som görs när extra tid finns.  

1.2   Vårdmiljö som kompetensområde för sjuksköterskor 
I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskrivs vikten av att kunna söka och 

i verksamheten omsätta evidensbaserad kunskap. Sådan kunskap ska ligga till grund för sjuksköterskors 

arbete, ledning av och utförande av omvårdnadsarbete. (Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska, 2005) ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012) framhåller sjuksköterskans eget ansvar för 

ett livslångt lärande. Arbete med att värna om estetiska aspekter i vårdmiljön och medverka till utvecklingen 

av en god vårdmiljö är delkompetenser under kompetensområdet vårdmiljö.  

1.3   Tidigare forskning om vårdmiljöns betydelse 
En stor del av den forskning som finns om vårdmiljö rör miljöns påverkan på patienternas, hälsa, 

välbefinnande och tillfrisknande (Linebaugh, 2013; Cesario, 2009; Schweitzer, Gilpin & Frampton, 2004). 

Vårdmiljöer kan påverka individen på olika sätt. Utformning kan vara viktig i att stödja personer med 

tillfällig eller kronisk funktionsnedsättning och är avgörande för lokalernas tillgänglighet för besökaren. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ekman%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21764386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Swedberg%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21764386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taft%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21764386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindseth%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21764386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Norberg%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21764386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brink%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21764386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carlsson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21764386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dahlin-Ivanoff%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21764386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johansson%20IL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21764386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kjellgren%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21764386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lid%C3%A9n%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21764386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%96hl%C3%A9n%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21764386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olsson%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21764386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ros%C3%A9n%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21764386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rydmark%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21764386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sunnerhagen%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21764386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ekman%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21764386
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Forskning har kunnat visa att stress är nära sammankopplat med miljöfaktorer såsom buller, starkt ljus, 

isolering och spatial desorientering. Effekterna av att reducera stressfaktorer är många och innefattar bland 

annat minskad smärta, sänkt blodtryck, förbättrad sömn, ökad tillfredsställelse med vården samt förkortad 

vårdtid. Stress påverkar också personalen. Sjuksköterskor som arbetar i en miljö där de är utsatta för hög 

stress på jobbet klagar mer över trötthet, är mer benägna att felmedicinerna patienter, lämnar yrket i högre 

grad och har ökad sjukfrånvaro jämfört med andra sjuksköterskor (Cesario, 2009). 

 

Det finns också exempel på när vårdmiljön studerats i relation till en personcentrerad omvårdnad. Ofta rör 

dessa studier äldre patienter eller patienter med någon form av demens (Edvardsson, Fetherstonhaug och 

Nay, 2010; Thornton, 2011). Båda dessa studier visar på hur den äldres integritet är hotad när dennes 

autonomi är sänkt till följd av sjukdom och hur dessa patienter gynnas av en hemlik och personlig miljö. I 

studierna menar man att en sådan vårdmiljö hjälper vårdpersonalen att möta den äldre som en hel person. 

Detta i linje med en personcentrerad vård. Vårdmiljön beskrivs som en central aspekt av en personcentrerad 

omvårdnad (McCormack & McCane, 2006).  

1.4   Centrala begrepp  

1.4.1   Vårdmiljö 
I studien används begreppet vårdmiljö för den miljö vari den vårdbehövande och den vårdande möts och där 

den vårdbehövande befinner sig under den tid som denne är inneliggande för slutenvård. Detta inkluderar 

avdelningen, byggnaden och omgivningarna som personen om det är tillåtet kan vistas i på sjukhusområdet.  

1.4.2   Omvårdnad 
Vi har i studien använt oss av Virginia Hendersons (1991) definition av omvårdnad: 

”Sjuksköterskans  speciella  arbetsuppgift  består  i  att  hjälpa  en  individ,  sjuk  eller  frisk,  att  

utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull död); 

åtgärder individen själv skulle utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. 

Denna arbetsuppgift skall utföras på ett sätt som hjälper individen att så snart som möjligt 

återvinna  sitt  oberoende.” 

1.4.3   Personcentrerad omvårdnad 
I studien används en begreppsförklaring av personcentrerad omvårdnad enligt följande fyra antaganden: 

1. En personcentrerad omvårdnad likställer vikten av andliga, existentiella, sociala, psykiska behov 

med fysiska behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

2. En personcentrerad omvårdnad verkar identitetsbevarande (Edvardsson et al. 2009). 

3. En personcentrerad omvårdnad främja patientens integritet och autonomi (Svensk 

sjuksköterskeförening 2010; Edvardsson et al. 2010; Thornton, 2011). 
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4. En personcentrerad omvårdnad minskar maktskillnader mellan vårdpersonal och patienter 

(Rehnhan, Harlambous, Galvin Kotis & Dow, 2013; Edwardsson, Sandman & Rasmussen, 2009). 

1.4   Studiens syfte  
Syftet med studien var att beskriva på vilket sätt vårdmiljön kan understödja hälsa och personcentrerad 

omvårdnad. De frågeställningar som formulerats för att kunna svara på syftet är: 

1.4.1   Frågeställningar: 
● Vilken betydelse anses vårdmiljön ha i omvårdnadsarbetet på de kliniker som ingår i studien? 

● På vilket sätt påverkar vårdmiljön sjuksköterskorna i deras kliniska omvårdnadsarbete på de kliniker 

som ingår i studien? 

2   Metod 
Vi har genomfört en kvalitativ studie genom datainsamling via observationer och intervjuer. Observationer 

av sjukhusmiljön vid tre olika kliniker har syftat till att skapa en inblick i val och lösningar av utformningen. 

Intervju med en sjuksköterska från respektive klinik har syftat till att ge inblick i hur miljön fungerar i 

praktiken och hur den påverkar omvårdnadsarbetet. För att förstå mer om bakomliggande värderingar som 

påverkat utformningen har en representant med kunskap om klinikens uppkomst intervjuats.  

2.1   Urval av intervjupersoner och avdelningar för observation 
Valet av kliniker är gjort utifrån målet att få en bredd i resultatet. De tre klinikerna har på olika sätt arbetat 

aktivt med vårdmiljö och var intressanta i och med de likheter men också skillnader som förväntades 

framkomma. Bakgrunden till valet av inkluderade kliniker har dock sett olika ut. För att skapa en bredd i 

resultatet valdes geografiskt utspridda kliniker med olika vårdinriktning. En sjuksköterska och en 

representant intervjuades på varje klinik. Sjuksköterskorna som intervjuades hade alla tre lång 

yrkeserfarenhet som sjuksköterska men hur länge de arbetat på sin nuvarande arbetsplats, vilken vi 

intervjuade dem om, varierade. Sjuksköterskan på Vidarkliniken hade arbetet inom antroposofisk vård i 

både Tyskland, Norge och Sverige sedan 80-talet men hade också erfarenhet av att arbete i konventionell 

icke-antroposofisk vård. Sjuksköterskan på akutpsykiatriska avdelningen hade arbetet på avdelningen sedan 

den startade 2013 men hade sedan tidigare lång erfarenhet av arbete inom psykiatrin. Sjuksköterskan på 

Geriatriskt centrum hade arbetet på avdelningen sedan ett och ett halvt år tillbaka. Representanten från 

Vidarkliniken hade arbetet på kliniken under många år och hade stor kunskap rörande antroposofi i stort 

men även specifikt om Vidarklinikens verksamhet sedan starten. Representanten från Psykiatrins hus var en 

av huset verksamhetschefer. Hen hade liksom många av medarbetarna varit inkopplad i processen att 

planera för och skapa Psykiatrins hus. Representanten från Geriatriskt centrum var före detta 

verksamhetschef som också varit inblandad i byggnadsprocessen av huset. 
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Följande tre kliniker har studerats1:  
1. Det antroposofiska sjukhuset Vidarkliniken i Ytterjärna, Södertälje  

2. Akutpsykiatriska avdelningen, Psykiatridivisionen vid Akademiska sjukhuset, Uppsala 

3. Ortogeriatriska avdelningen, Geriatriskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå. 

 

Geriatriskt centrum kontaktades via telefon efter tips om att vårdmiljön från uppbyggandet av kliniken haft 

en central roll verksamheten. Den verksamhetschef som vi fick kontakt med visade oss två avdelningar och 

hjälpte till att utse en sjuksköterska till intervju. Vidarkliniken kontaktades via mail. Då sjukhuset ofta tar 

emot besökare fanns redan inplanerade datum för guidning som vi fick delta vid. I tillägg till 

rundvandringen fick vi intervjua en sjuksköterska och en representant med kunskap om vårdmiljön. De två 

personerna valdes ut på förhand av kliniken själv. Psykiatrins hus kontaktades via telefon och kontakten 

etablerades med akutpsykiatriska avdelningen vars verksamhetschef förmedlade kontakt med sjuksköterska 

som kunde visa upp avdelningen, intervjuas och även etablerade kontakt med en representant.  

2.2   Datainsamlingsmetod och bearbetning 
 
För att få kunskap och insikt i respektive kliniks verksamhet tog vi på förhand del av litteratur och relevanta 

sidor på internet, såsom sjukhusens hemsidor samt tidningsartiklar. Insamling av data har skett genom 

intervjuer och observationer.  

2.2.1   Intervjuer 
Intervjuerna har genomförts i semistrukturerad form (Friberg & Öhlen, 2012) med öppna frågor enligt 

intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuguiden har varit ett stöd för att inte tappa bort viktiga delar av helheten 

och ett dokument för anteckningar under intervjuerna. Punkterna i intervjuguiden har formulerats utifrån 

de rum och utrymmen som ska analyseras (se tabell 1). Punkterna har inte tagits upp i någon särskild 

ordning men har berörts vid varje intervjutillfälle. Den intervjuade personen har fått styra riktningen för 

samtalet eftersom det har varit önskvärt att det som personen själv ansåg vara mest betydelsefullt skulle få 

mest utrymme. Aspekter av vårdmiljön som studien syftar till att beröra (se tabell 2) har under intervjuerna 

lyfts av intervjuaren om dessa inte kommit upp i samtalet (Danielsson, 2012).  

2.2.1.1   Intervjuer med sjuksköterskor 
Under intervjuerna med sjuksköterskorna har diktafon använts.  Ljudinspelningen har transkriberats 

ordagrant med tillägg av de skriftliga anteckningar som förts under intervjun såsom ickeverbala uttryck.  

Samtliga intervjuer av sjuksköterskorna gjordes av författarna gemensamt. Intervjuernas längd varierande 

på grund av den tid sjuksköterskan hade att lägga på intervjun samt hur utförligt hen berättade och hur 

långa svar de gav på våra frågor. Intervjun med sjuksköterskan på Vidarkliniken pågick en timme medan 

                                                
1 En presentation av klinikerna samt tabell 1, kan läsas i bilaga 1. 



 
   
 

6 
 

intervjun med sjuksköterskan på akutpsykiatrin pågick i 40 min. På ortogeriatriska avdelningen pågick 

intervjun i 20 minuter. Alla tre intervjuer gjordes ostört i små rum på respektive avdelning. 

2.2.1.2   Intervjuer med representanter 
Under intervjuerna med representanterna har anteckningar förts av båda författarna. En sammanfattning av 

anteckningarna från intervjuerna med representanten för vårdmiljön har gjort innan analysen påbörjats.  

Intervjuerna var i stort sett lika långa och varade mellan 30-40 minuter. Intervjuerna gjordes i rum i 

anslutning till klinikerna under lugna förhållanden.  

 

 

 

2.2.2   Observationer 
Vid observationstillfällena har en observationsguide (se bilaga 3) använts som anteckningsformulär samt 

mall för vad som skulle observeras. Till grund för observationsguiden ligger sju frågeområden (se tabell 2) 

som är valda utifrån kriterierna att det finns upprepade empiriska studier som stödjer deras roll för 

patientens tillfrisknade och välmående (Linebaugh, 2013). Anteckningar från vart och ett av de tre 

klinikerna har nedtecknats i observationsguiden under de sju frågeområdena i den mån de känts relevanta 

(se tabell 1). Data från observationerna har även insamlats med hjälp av fotografier. 

2.3   Analys 
 

Tematisk analysmetod har använts för bearbetning av data. Efter transkriberingen lästes texterna i sin 

helhet för att få en god överblick och relevanta citat och nyckelord för frågeställningen markerades och 

sorterades under preliminära teman. På samma vis sorterades materialet från observationerna. Analysen 

därefter gjordes vågrätt. Tema för tema gicks hela materialet igenom upprepade gånger tills dess att hela 

materialet hade analyserats. Både transkriberade intervjuer, sammanfattningar, observationsanteckningar 

och fotografier har alltså kunnat ligga till grund för temasättning. Den preliminära tematiseringen har gjort 

det möjligt att förändra dessa teman samt arbeta fram nya teman och underteman under arbetets gång. 

Exempel på detta kan ses i tabell 3 nedan. Efter detta har en slutgiltig benämning och definition av varje 

Tabell 1 Utrymmen som observerats 
Patientens rum/privat svär 
Patientgemensamma utrymmen/delad svär 
Byggnaden och omgivningen 

Tabell 2 Inkluderade frågeområden 
Utformning 
Färgsättning 
Ljussättning och dagsljus 
Tillgång till natur 
Luft/ventilation 
Ljudbild 
Inredningsdetaljer 
Övrigt 
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tema gjorts (se tabell 4). Tema för tema sammanfattades materialet med egna ord till en sammanhållande 

text. Citat och exempel har användas ur grundmaterialet (Langemar, 2010).  

 

Tabell 3 Exempel från analysprocessen 
Preliminära teman Bearbetning Slutgiltiga tema  Slutgiltiga undertema 

Gemensamma 

utrymmen 

Gemensamma 

utrymmen 

Utförande och 

utformning 

Gemensamma utrymmen 

Konstverk Konst och färgsättning 

Färger Konst och färgsättning 

Natur Naturen som 

inredning 

Naturen som inredning 

Naturens roll i vården Naturens roll i 

vården 

 

Anpassningsförmåga Flexibilitet  Tillgänglighet och 

lokalernas flexibilitet 

 

Tillgänglighet 

 

 

Tabell 4 Teman i analysen som presenteras i resultatet 

Utförande och utformning 
● Rumsutformning 
● Patientrum 
● Gemensamma utrymmen 
● Konst och färgsättning 
● Naturen som inredning 

Strävan bort från sjukhuskänsla 

Naturens roll i vården 

Lokalernas flexibilitet och tillgänglighet 

Uppfattningar om vårdmiljöns betydelse för omvårdnad 

 

2.4   Forskningsetik  
Verksamhetscheferna på respektive avdelning delgavs projektplanen som underlag för medgivande om 

medverkan i studien. Verksamhetscheferna utsåg efter godkännande kontaktpersoner för oss att kontakta 

för planering av datum för intervjuer och observationer. Den etiska reflektionen har varit genomgående i 

hela utförandet av examensarbetet vilket bland annat gjort att vi vid fotografering sett till att personer och 

identitetshandlingar aldrig kommit med på bild. Vi har använt våra data på ett korrekt sätt och vi har strävat 

efter att skapa en rättvis bild av de kliniker som är med i studien. Val av ämne såväl som praktiskt 
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genomförande samt spridning av uppsatsen har gjorts utifrån etisk reflektion. Dokument som arbetats fram 

har inte publicerats eller visats för utomstående. Vi har förhållit oss till ramar för rådande nationell 

lagstiftning som reglerar forskningsetik samt föreskrifter som styr fältet. Ett tydligt mål har varit att studie 

ska uppfylla vissa krav på kvalitet då tillfrågade intervjupersoner inte ska utnyttjas oskäligt. Information om 

innebörden av deltagande i studien har förmedlats muntligt och skriftlig till de personer som kontakt 

etablerats med. Personerna som medverkat skyddas konfidentiellt vilket krävs enligt personuppgiftslagen 

(SFS 2010:1969). I enlighet med Belmontrapporten (1978) har vi förhållit oss till tre övergripande principer 

vilka är respekt för person, att göra gott samt utförande i enlighet med rättviseprincipen. Etisk granskning 

har inte krävs för studien i fråga då den inte innefattar några patient- eller sekretessuppgifter. Vi har varit 

medvetna om att vår datainsamling kan störa vården samt att patienternas behov är överordnade vår 

datainsamling och forskning. Intervjuerna av sjuksköterskorna får inte göra att dessa uppehålls om detta 

åsidosätter patienters behov. 

3   Resultat 
Resultatet bestå av en presentation av de fem teman som utarbetats under analys av insamlad data. I 

sammanfattningar efter varje tema lyfts tydliga skillnader, likheter och centrala iakttagelser. Dessa 

kommenteras också utifrån vår definition av personcentrerad omvårdnad (se sid 3-4). 

3.1   Utförande och utformning 
Hur estetik har värderats och fått ta plats eller stå tillbaka för funktion, hygien eller säkerhet skiljer sig 

mellan Vidarkliniken, Geriatriskt centrum och Akutpsykiatriska avdelningen, vilket framkom via både 

observationer och intervjuer med sjuksköterskor och representanter. På Vidarkliniken är materialvalen så 

långt det varit möjligt naturmaterial medan inredningen är mer av klassisk sjukhusstil på både 

Akutpsykiatrin och Geriatriskt centrum med t ex plastmatta till golv och släta laminatdörrar. Via våra 

observationer kan vi konstatera att arkitekturen och materialvalen i såväl byggnadsutförande som inredning 

har anpassats på alla tre kliniker för att signalera till patienter och besökare vilken typ av lokal de vistas i 

vilket också bekräftats i intervjuer med representanterna från samtliga kliniker. Psykiatrins Hus stora entré 

har högt i tak, glasfasad och har smyckas med stora statyer. Lokalen påminde mer om ett modernt 

köpcentrum eller flygplats än en sjukhusentré. Vi tolkar att utförandet förmedlar en vilja att skapa en 

öppenhet vilket representanten också betonat som ett mål med byggnadens utförande. 
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Statyer entrén Psykiatrin Hus 

   
Entré i Psykiatrins Hus  

 

På Vidarkliniken och Geriatriskt centrum har man istället valt att använda olika material i formella- och icke 

formella miljöer på ett jämförbart vis. Entré, trapphus och andra offentliga rum har stengolv medan 

utformningen hållits mjukare på avdelningarna. Representanterna från både Vidarkliniken och Geriatriskt 

centrum påpekade att man varit ute efter att entrén ska inge en förtroendeingivande känsla medan 

avdelningarna ska kännas mer tryggt välkomnande. Både Geriatriskt centrum och Vidarkliniken har också 

använt trä i inredning och byggnadsdetaljer som exempelvis lister, mer än man gjort på Akutpsykiatriska 

avdelningen.    

3.1.1   Rumsutformning 
Sjuksköterskan och representanten på Vidarkliniken betonande att husets arkitektur i sig betraktas som en 

grund i det terapeutiska arbetet på kliniken. Enligt antroposofiskt sätt att se på sjukdom försätts människan 

i disharmoni då hon är sjuk. Arkitekturen utgör ett verktyg för att hjälpa människan tillbaka till harmoni 

vilket gör att estetiken präglas av avskalade och rogivande rum med gles möblering och få föremål. 

Lamporna var alla t ex täckta med ljusa tygstycken vilket mjukar upp ljuset. Då det ansågs viktigt med denna 

enkelhet blev det viktigt att arkitekturen i sig blev estetiskt tilltalande och kunde bära rummet i sig självt 

enligt representanten. Flera av fönstren såväl som lamporna var i ett formspråk som påminner om änglar 

alternativt om en Jesusgestalt med öppen famn såsom ofta ses i kyrkor.  
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Fönster och taklampa Vidarkliniken 

 
Sjuksköterskan på psykiatriska akutvårdsavdelningen ansåg att utformningen av avdelningen gör den svår 

att överblicka på grund av sin L-form och storlek. Då de på ofta har patienter med tät tillsyn blir detta 

opraktiskt menade hen. Att avdelningen ligger på nedre botten möjliggör att ha ett direkt patientintag från 

gatuplan via den egna entrén eller via ambulansintaget, men gör också avdelningen mörk vilket var slående 

för oss som besökare. Fönstren täcks också av plastfilm och sjuksköterskan berättade följande om detta: 

“Av sekretesskäl måste man ha förtejpade fönster. Vi har det över ögonhöjd så man ser 

inte ut alls. Man har ingen aning om det är solsken, eller mörker, eller vad det är för 

någonting.” 2 

 

I patientrummen fanns persienner som patienten själv reglerar berättade sjuksköterskan. Hen lyfte att 

många patienter tyckt att avdelningen är kal och hård och menade att patienterna och personalen hade 

ungefär samma åsikter om avdelningens utformning. Sjuksköterskan tog upp att hen trodde att patienterna 

av vana föredrog en mjukare inredningsstil som den i psykiatrins gamla lokaler med gamla möbler och 

ombonad atmosfär. 

 

Representanten från Geriatriskt centrum menade att det var betydelsefullt och gav bra möjligheter för 

verksamheten att främja de idéer man hade om patientens bästa, då de nya lokalerna byggdes från grunden. 

Detta gjorde att de inte behövde förhålla sig till gamla lokalers utformning. Hen berättar också att den 

inkopplade arkitekten lade mycket fokus på estetiken både i interiör och exteriör. Arkitekten var noga med 

materialvalen och att huset skulle upplevas inbjudande. Omgivningen togs tillvara genom den form som 

byggnaden fick då fönsterytan gjordes stor och alla patientrum fick utsikt genom stora hörnfönster.  

 

                                                
2 Sjuksköterska akutpsykiatriska avdelningen, intervju 2014-12-01 
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Fönster i patientrum, Geriatriskt centrum 

 

Utformningen av avdelningarna blev tre korta korridorer som sammanstrålar i en gemensam öppen yta med 

antingen kök och matsal eller sittgrupp med soffor på olika avdelningar. Målet med utformningen var i 

grunden att personal och patienter skulle spendera tiden tillsammans på ett naturligt sätt då lokalerna i sig 

uppmuntrar till detta berättade representanten.  

 

  
Geriatriskt centrum markerat med röd ruta 

3.1.2   Patientrum  
Enligt sjuksköterskorna på samtliga tre kliniker finns fördelar och nackdelar både med att dela patientrum 

och med att ha eget rum som patient. Sjuksköterskan på psykiatriska akutvårdsavdelningen påpekade att de 

flesta är positiva till att de nu får egna rum eftersom delat rum kan medföra att miljön blir orolig. Samtidigt 

berättade hen att en del patienter saknar att dela rum med en annan patient då det också kan innebära en 

positiv distraktion att ha en annan människa i närheten.  

 

Rummen på akutpsykiatriska avdelningen vid Psykiatrins Hus är enkelt inredda med en sjukhussäng, ett 

sängbord, ett väggfast skåp för kläder och en ensam trästol i hörnet vid fönstret. Rummen saknar 

utsmyckning i form av konst. I dörren som vetter ut mot korridoren finns ett fönster insatt för att personalen 

ska kunna hålla tät tillsyn över patienten utan att nämnvärt störa denne. Vid observation av rum och 

korridor påminner miljön om den bild vi har av ett fängelse. Sjuksköterskan uppger också att patienter sagt 

att de tycker att korridoren påminner dem om häktet. 
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Patientrum på Akutpsykiatriska avdelningen samt dörren till rummet sett utifrån korridoren. 

 

På allmängeriatriska ortopedavdelningen finns både patientrum med en och två sängplatser. 

Sjuksköterskan menade att enkelrum är att föredra av medicinska skäl eftersom infektionsrisken sjunker 

och det blir lättare att hålla en god hygien. Risken att patienterna stör varandra minskar också i enkelrum 

vilket ger en större frihet menar hen. Sjuksköterskan påpekar också att en friskare patient kan komma i 

skymundan för en sjukare medpatient då de delar rum eftersom en sjukare patient kräver mer tillsyn vilket 

kan öka risken för oro hos medpatienten. En nackdel med enkelrum menade sjuksköterskan kan vara 

känslor av ensamhet och isolering för patienterna. I dubbelrummen observerade vi vitt tyg som hängde från 

skenor i taket vilket gjorde det möjligt att skärma av och skapa en intimare och mer privat känsla utan att 

begränsa ljusinsläppet avsevärt. Ledljus nattetid i form av dimmerbelysning finns vid varje säng. Främst 

medicinska indikatorer och inte önskemål var avgörande för om patienten tilldelades enkel- eller dubbelrum 

på ortopedigeriatriska avdelningen berättade sjuksköterskan. 

 

  
       Enkelrum på ortopediska          Sängplats i trebäddsrum på Vidarkliniken 
       geriatrikavdelningen.  

 

Patientrummen på Vidarkliniken var alla trebäddssalar enligt sjuksköterskan. Utöver sängar och sängbord 

fanns ett runt bord med stolar vid fönstret. Det fanns minst ett konstverk på varje patientrum enligt våra 
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observationer. Fönstren var persiennlösa med utsikt över naturen i de flesta rum. Mellan patienternas 

sängar stod skärmar med målat tyg i träramar. Ljuset från lampan i taket var dämpat men vid varje säng 

finns en stark lampa för att personalen vid behov ska kunna få god belysning under sitt arbete. Det fanns 

inga TV-apparater i patientrummen vilket inte heller fanns på akutpsykiatriska avdelningen men på 

ortogeriatriska avdelningen vid Geriatriskt centrum fanns TV däremot i samtliga rum.  

3.1.3   Gemensamma utrymmen 
Sjuksköterskan på Vidarkliniken ansåg att de gemensamma dagrummen på avdelningarna var mycket bra 

utformade och att de gav möjlighet till gemenskap enligt egna önskemål. I dagrummet på den avdelning som 

besöktes under observationen av sjukhuset fanns en soffgrupp, ett långbord, en öppen spis, en vagn med 

teer och lite fika samt ett piano. Det fanns mycket textilier i rummet och intrycket var varmt och ombonat. 

Sjuksköterskan beskriven dagrummets betydelse och roll i omvårdnaden på följande sätt: 

 

“När  jag  gjort  nattpass,  speciellt  på  vintern  då  eldas  det  i  spisen  och  många  patienter  som  

har mardrömmar och ångest tar sitt täcke och lägger sig i soffan framför öppna spisen. 

Det har lindrat det hela istället för att ta ångestdämpande tabletter. Vi har även ett piano 

där patienterna som spelar kan spela och ofta uppstår det inom patientgruppen sociala 

möten som gör att de börjar skapa tillsammans. Det är ett välbefinnande, en livsglädje. 

Alltså livsglädjen den kan växa i det rummet. Ja ibland bakar de och någon gång hade vi 

någon  som  grillade  korv  i  öppna  spisen.  Vad  som  helst  kan  hända  där”3 

 

 
Dagrum på Vidarklinken  

 

Enligt Vidarklinikens filosofiska grundsyn på människan ses hon som en naturligt social varelse men som 

också behöver vila i sin ensamhet berättar representanten. Runt om i huset fanns därför många sittplatser 

och runda små träbord uppställda vilka gjorde det lättare att dra sig undan eller att i avskildhet ta emot 

besök.   

 

                                                
3 Sjuksköterska Vidarkliniken, intervju 2014-12-03 
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Sjuksköterskan vid Geriatriskt centrum tyckte att det var ett misstag att lägga patienternas matsal i 

anknytning till hissar och trappor då det gör måltidmiljön orolig.  Att många patienter behöver hjälp med 

matning, har svårt att svälja, hostar upp mat eller kladdar tyckte sjuksköterskan gjorde förutsättningar för 

en god måltidsmiljö sämre för övriga patienter. Sjuksköterskan vittnade om att en del av patienterna inte vill 

komma ut i matsalen och istället äter på rummet. Hen skulle vilja att det istället fanns flera små 

kök/matsalar så att patienterna skulle kunna dela upp sig i mindre grupper. 

 

På akutpsykiatriska avdelningen finns två dagrum varav ett med TV och ett utan TV.  Intrycket av 

dagrummen var att de var små och inhysta som vidgningar i korridoren. Utöver dessa två utrymmen med 

soffor fanns också ett utrymme i anknytning till köket med stolar och bord.  

 

 
Soffgrupp och sittplatser på Akutpsykiatriska avdelningen  

 

Psykiatrin har dispens från regler rörande tobaksanvändning för patienterna berättar sjuksköterskan. Hen 

berättar att detta beror på att en så stor andel av patienterna här är rökare och att det under vistelsen på 

avdelningen inte är läge att patienterna slutar röka på grund av de tillstånd de ofta är i när de är aktuella för 

akutpsykiatrisk vård. Rökrum utrustade med starkt utsug och kolfilter finns därför på avdelningen eftersom 

det inte finns någon möjlighet för patienterna att gå ut för att röka. Inte heller på takterrassen längre upp i 

huset är rökning tillåtet. Om utformningen av rökrummen på avdelningen säger sjuksköterskan såhär:  

 

“Det  är  ju  ingen  mysfaktor  där  kan  jag  säga,  det  är  ståplats  och  så.  Det är inte som gamla 

tider, med soffa och man satt och rökte och kopplade av, utan  det  är  ganska  tråkigt.”4 

 

Utformningen ska inte stimulera till rökningen samtidigt som det inte är aktuellt att hindra dem från att 

röka i det tillstånd de är i då de kommer till akutpsykiatrin berättade sjuksköterskan. Hen tillägger att även 

om patienterna kunde få nikotinplåster och nikotintuggummi var det många patienter som ville röka 

cigaretter ändå.  

                                                
4  Sjuksköterska Akutpsykiatriska avdelningen, intervju 2014-12-01 
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Rökrum med ståplats och extra ventilation på Akupsykiatriska avdelningen  

 

3.1.4   Konst och färgsättning 
Den konst som fanns på Geriatriskt centrum och på Akutpsykiatrin är landstingsägd och inte utvald specifikt 

för de avdelningar där de är placerade enligt representanterna från respektive klinik. Vi tolkar det som att 

inget genomgående bildspråk eller färgtema fanns så som på Vidarkliniken. Sjuksköterskorna inom både 

Akutpsykiatrin och ortogeriatriken uttalade önskemål om att byta ut vissa konstverk mot mer föreställande 

konst. Abstrakt konst ansågs kunna öka förvirring och framkalla ångest enligt både sjuksköterskor och 

representanter. Speciellt på Geriatriskt centrum efterfrågades konst med naturmotiv för dess lugnande 

egenskaper. En aspekt av detta var att den äldre generationen patienter skulle vara mer vana vid 

föreställande konst.  

 

 
Konst i urval från allmängeriatriska avdelningen för ortopedi 
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Patienter på Geriatriskt centrum har reagerat 

negativt på denna dekoration i golvet. Patienter 
med kognitiv nedsättning har känt sig otrygga och 

upplevt dekorationen som en avgrund. 
 

På akutpsykiatrin hade konstverk bytts då patienter reagerat negativt på motiven berättar sjuksköterskan. 

Hen kommenterade särskilt den tavla som mötte patienterna då de kommer in på avdelningen. Hen tyckte 

att tavlan var olämplig som första intryck på grund av en subtil men skrämmande gestalt i bildens motiv. 

 

 
Tavla som möter patienter då de kommer in på avdelningen.  
 

Den kala inredningen på akutpsykiatriska avdelningen trodde sjuksköterskan delvis var en effekt av risken 

för utåtagerande patienters tendens till förstörelse av miljön vilket förekommit vid flertalet tillfällen. Hen 

argumenterade för en förändring till en något mer ombonad miljö genom att ta upp att för avskalade miljöer 

kan ha en uppmuntrande effekt för förstörelse.   
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Konst i urval på Akutpsykiatrisk avdelningen, Psykiatrins Hus 

 
 

På Vidarkliniken observerades vi mycket konst både i form av skulpturer, målningar och vävar. Konstverken 

ansågs ha ett rogivande intryck på åskådaren och var valde utifrån detta förmedlade representanten. 

Färgsättningen på Vidarkliniken gick i pastelltoner och både väggar konstverk hade mjuka färger i 

regnbågens färgskala. Sjuksköterskan menade att färgsättningen inte får bli påträngande. Det vackra ansågs 

viktigt för människan hälsa och relevant i syfte att lyfta det friska i patienten och i att främja personalens 

goda handlande gentemot patienterna. Den målningsteknik som använts på väggar bestod av flera lager av 

lasyr mot ett vitt underlag. Väggarnas går i varmt gult, rosa, grönt eller violett. Representanten menade att 

målningstekniken ansågs stimulera människans sinnen eftersom ytan får en levande struktur. 

Sjuksköterskan tog upp att färger även kan påverka människor negativt. Hen berättade at vissa patienter 

mått dåligt i de violetta patientrummen och sjuksköterskan menade att det hade med sjukdomsbilden att 

göra. Från början var det tänkt att patienterna skulle tilldelas rum utifrån behov. Frusna patienter skulle få 

rum med varma toner och patienter som led av överhettning skulle få rum med kallare färger berättade 

representanten. Hen tillade dock att detta inte anammats i verksamheten så som den ser ut idag. 

 
Konst i urval på Vidarkliniken 
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3.1.5   Natur i inredning 
Vi har observerat och tolkat att naturmaterial i möbler, byggnadsmaterial eller inredningsdetaljer använts 

som ett viktigt inslag i att undvika eller bryta av steril sjukhusmiljö. På Geriatriskt centrum finns inslag av 

naturen som motiv på tavlor, på textilier, i form av krukväxter och genom utsikten. På Vidarkliniken 

förekommer naturinslag ofta och naturmotiv dominerar som dekoration på textiler bland annat. Många av 

tavlorna föreställer också naturmotiv. Även dekorationer i form av stenar, snäckor, grenar och en fontän 

med rinnande vatten används som utsmyckning av inomhusmiljön. Många och stora fönstren släpper också 

in naturen i rummen.  

 

  
Naturinslag som dekorationer på Vidarkliniken 

 

Vi observerade att det på Vidarkliniken och Geriatriskt centrum fanns gröna växter både på avdelningarna 

och i gemensamma utrymmen. På Geriatriskt centrum var en del av växterna på avdelningen och de i entrén 

dock i plast. I Psykiatrins hus entré fanns en plantering med växter från skogen såsom ormbunkar och 

granar. På akutpsykiatriska avdelningen fanns dock få inslag av natur i inredning och inga levande växter. 

 

  
              Växter i entrén, Psykiatrin                                Fönster i matsalen på Geriatriskt centrum 
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3.1.6   Sammanfattning -Utformning och utförande  

(Omfattar även Rumsutformning, Patientrum, Gemensamma utrymmen, Konst och färgsättning, Natur i 
inredning) 
 
Estetiken har värderats olika högt på de olika klinikerna. Funktion, sekretess och säkerhet prioriteras ofta 

högre än estetik på akutpsykiatriska avdelningen. Utformning av byggnader och rum påverkar 

omvårdnadsarbete genom t ex att vara mer eller mindre överskådlig. Planeringen av patientrum såg olika ut 

på klinikerna. Akutpsykiatrin har genomgående enkelrum medan Vidarkliniken har flerbäddsrum och 

Geriatriskt centrum har bägge typerna av rum. Integritet och autonomi skulle därför kunna påverkas olika 

mycket på de olika avdelningarna beroende på planeringen av patientrummen. Det fanns dock negativa och 

positiva synpunkter på alla typer av patientrum. Dels då patienter föredrog olika typer av rum och dels för 

att upplevelsen oberoende av önskemål kan antas vara individuell och situationsbunden. Hygien betonades 

som ett skäl till att ha enkelrum vilket kan anses fördelaktigt då risken för smitta och komplikationer 

minskar med en god hygien vilket går i linje med patientens fysiska behov. Dock kan isoleringen vara negativ 

mot bakgrund av människans sociala behov. Att som på akutpsykiatrin ha fönster i dörrarna in till 

patientrummen påverkar maktskillnaden mellan patient och vårdare men är också en förutsättning för att 

kunna titta till patienter utan att väcka dem och kan därför medföra fördelar avseende patientens integritet. 

Främst med tanke på att alternativet skulle vara att annars öppna dörren. De gemensamma utrymmena såg 

olika ut på olika kliniker vilket påverkar användningen av dem. Att genom inredning och utsmyckning skapa 

en ombonad miljö verkar främja användandet av gemensamma utrymmen och stimulera till social 

interaktion. Samtidigt kan gemensamma utrymmen upplevas stökiga och vissa patienter föredrar då att vara 

kvar på patientrummet framför att vistas med andra. Att kunna välja själv kan anses stärka patientens 

autonomi och integritet. Konsten på olika kliniker är olika anpassad till den miljö där den är tänkt att hänga. 

Det fanns en uppfattning om att abstrakta motiv kan ha en ångestframkallande inverkan på patienter. Vilka 

intryck konsten ger ansågs centralt för utsmyckningen. Föreställande konst, gärna naturmotiv föredrogs. 

Färgsättningen var övergripande mild på alla tre klinikerna men kulörerna var olika. Inställningen visar en 

vilja att smycka lokalerna på ett sätt som tar hänsyn till dess påverkan på patienten och dess hälsa. Valen av 

byggnadsmaterial var olika mellan klinikerna. Gröna växter används ofta som utsmyckning inomhus. Att 

släppa in naturen genom bl.a stora fönster ansågs som positiva inslag i en sjukhusmiljö. Växter och utsikt 

över natur ansågs tala till det friska i människan vilket skulle kunna tolkas som att naturen anses ha en 

identitetsbevarande inverkan på inneliggande patienter. Att sakna utsikt och naturinslag inomhus 

uppfattades som ogynnsamt i en sjukhusmiljö men sekretess och säkerhetstänk prioriterades framför 

utsmyckning. 

 

3.2   Strävan bort från sjukhuskänsla 
Utformning, arkitektur och utsmyckning av Vidarkliniken bygger på tankar om en byggnad skapad utifrån 

människan berättade representanten. Byggnaden skulle i sig vara ett konstverk förklarade hen. Fasaden är i 
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rosa puts och byggnaden sticker ut både i val av färg och form från traditionella sätt att bygga hus menar vi. 

Representanten förklarar att tanken med formen och fasadens färg var att den skulle smälta in men samtligt 

kontrastera mot omgivande natur. Vi noterade att kontraster i fråga om byggnadsutförande även gick att 

hitta i form av Psykiatrin hus glasfasad som skiljer sig från övriga byggnader vid Akademiska sjukhusets. Vid 

observation konstaterades att Geriatriskt centrums tegelfasad också den bröt av från resten av Norrlands 

universitetssjukhus byggnader. 

 

 
Fasader Vidarkliniken, Psykiatrins hus och Geriatriskt centrum 

 

Detaljer som användes i inredning på Vidarkliniken så som levande ljus, stenar och snäckor var valda utifrån 

att göra miljön mindre steril menade representanten. Fönsterlampor i matsalen på Geriatriskt centrum och 

den öppna spisen i Vidarklinikens dagrum gav ett hemlikt intryck anser vi. Våra observationer visar att 

konstverk har en central roll i inredningen på både dessa kliniker även om stilen skiljer dem åt. På 

akutpsykiatriska avdelningen var inredningen mer kal och det fanns färre inredningsdetaljer och konst.  

 

Sjuksköterskan på Vidarkliniken tyckte är de främsta skillnaderna mellan deras verksamhet och den på 

konventionella sjukhus är att man för att främja cirkulationen genom värme har sängkläder i ylle på 

Vidarkliniken samt att maten fått en större roll i behandlingen. Hen förklarar att skillnaden bland annat låg i 

att råvarorna var ekologiska eller biodynamiskt odlade, helst närproducerade och att rätterna ofta är 

vegetariska. Även sjuksköterskan på Geriatriska ortopedavdelningen påtalade matens betydelse i vården. 

Där serverades maten ur kantiner på porslinstallrikar istället för att, som på resten av Norrlands 

Universitetssjukhus, servera plastförpackade portioner på plasttallrikar. 

 

Vi lade märke till att den medicintekniska utrustningen var utesluten eller dold på alla tre kliniker. En panel 

ovanför patientsängarna på Geriatriskt centrum döljer eluttag, sug och syrgas. På Vidarkliniken och 

psykiatriska akutvårdsavdelningen fanns ingen sådan utrustning på patientrummen. En akutvagn fanns i ett 

undersökningsrum på psykiatriska akutvårdsavdelningen. 

 



 
   
 

21 
 

 
Nedfällbar panel på Geriatriskt centrum döljer eluttag, sug och syrgas. 

 

3.2.1   Sammanfattning – Strävan bort från sjukhuskänsla. 
Byggnaderna kontrasterade alla tre sin omgivning. Byggnadsmaterial användes som signalerar och användes 

för att göra intryck på besökaren. Genom sin utformning och materialval skapade klinikerna en inbjudande, 

öppen och fördomsfri miljö eller en miljö full av intryck beroende på uppsåt. Att välkomna och ställa sig 

öppen till den person som besöker kliniken torde ha en positivt inflytande över personen vilket i sig kan 

anses identitetsbevarande och torde även kunna förebygga maktskillnader mellan besökare eller patienten 

och vårdaren. Att välja material som inte associeras till sjukhus i allmänhet var vanligt förkommande och 

det ansågs positivt att sträva bort från sjukhuskänsla. Levande växter, trä, dämpad belysning och textilier 

förknippades med en förbättrad sjukhusmiljö med hemlik känsla. Medicinteknisk utrustning var dold eller 

borttagen från patientrummen. Detta kan tolkas som en strävan att få tillfredsställa såväl psykiska som 

fysiska behov men också bevara det friska hos människan. 

3.3   Naturens roll i vården 
Representanten från Geriatriskt centrum ansåg att huset fick en bra placering och ligger vackert till vilket är 

positivt för verksamheten. Bakom huset finns t ex en fågeldamm och en park med bänkar. De låga fönstren i 

patientrummen samt balkonger gjorde att omgivningen tillvaratogs menar representanten. Sjuksköterskan 

sade att patienter vars rum vetter mot parken ofta påtalar att de tycker att utsikten är vacker. Hälften av 

patientrummen hade dock utsikt mot en annan sjukhusbyggnad och över en parkeringsplats vilket inte 

ansågs lika bra för patienten berättade sjuksköterskan. På entréplan till Geriatriskt centrum finns en terrass. 

Den har inte använts så mycket som det var tänkt då patienterna ofta är för sjuka för att klara eller vilja 

vistas där enligt representanten. Hen berättar också att lösa planer har funnits på att glasa in terrassen för 

att skapa ett stort uterum men det blev inte blivit av. Sjuksköterskan på Geriatriskt centrum talade om 

naturen som en symbol för friskhet och som välgörande för läkningsprocessen: 
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“Ganska  ofta  kommer  patienterna  ut  på balkongen. till exempel en kvinna som hade haft 

två hjärtinfarkter, hon hade mycket ångest, det verkligen en hjälp för henne att få komma 

ut. Det är välgörande och bra för läkningen, men också, det är friskt, man kommer ut till 

något friskt på något sätt”.5 

 

Vi noterade att balkongdörren på ortogeriatriska avdelningen stod upplåst men att många patienter behövde 

hjälp av personal för att ta sig ut.  Sjuksköterskan bekräftade att detta begränsade vistelserna på balkongen. 

Hen berättat också att utsikten från balkongen döljs av räcket om man inte står upp på balkongen vilken är 

ett problem för t ex rullstolsburna patienter och i ett försök att åtgärda detta har plåten bytts ut mot 

genomskinlig takplast längst fram på balkongerna .  

 

 

 
Balkong på Geriatriskt centrum 

 

Det första som möter oss som besökaren i entrén till Geriatriskt centrum var en glasvägg med utsikt över en 

terrass och parken nedanför. Innanför glasväggen var golvet av trä vilket representanten berättade skulle 

skapa en länk mellan inne- och utemiljön. På samma sätt möttes vi i Vidarklinikens entré av en fönstervägg 

som vette mot en innergård med odlingar och blommor. Att jämföra med geriatriskt centrums trägolv var 

fönstrens spröjs på Vidarkliniken målade i grönt för att förstärka kopplingen mellan inomhus och utomhus. 

 

                                                
5  Sjuksköterska Geriatriskt centrum, intervju 2014-11-26 
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Entré Vidarkliniken     Entré Geriatriskt centrum  
 

 

Vidarklinikens innergård ramades in av en loftgång vilken länkade samman husets flanker. Sjuksköterskan 

beskrev innergården som både vacker och praktisk. Filtar och kuddar hängdes ut på vädring, personal kunde 

få en nypa luft och patienter och besökare äta, fika eller röka utomhus i skydd för vinden berättade hen. 

Dörrarna till loftgången var breda för att sängar skulle kunna tas ut om svårt sjuk patienter önskade komma 

ut. Stora öppna valv under loftgången gav utsikt mot naturen. Sjuksköterskan berättade att patienter ofta tar 

promenader i omgivningarna. 

 

Sjuksköterskan berättade också att flera av terapiformerna på Vidarkliniken syftar till att tilltala det friska 

hos människan och låta det växa. Vidare berättade hen att naturen hade en viktig roll i detta samt att 

människans sinnen skulle lockas med nyfikenhet. Att som människa ta intryck av skiftningar i årstid och 

vara medveten om dygnets skiftningar ansågs hälsobringande av sjuksköterskan på Vidarkliniken. De låga 

fönstren i patientrummen tillät, liksom på Geriatriskt centrum, också de allra sjukaste att ta del av naturen. 

En inglasad sommarverandan i anslutning till dagrummet gjorde att rummet kunde växa under de varma 

månaderna och krympa igen för att bli mer ombonat under vintern berättade sjuksköterskan. Hen beskriver 

sin inställning om Vidarklinikens omgivning på följande sätt: 

 

“Enligt  principen  om  att  det  är  hälsofrämjande  för  människan  att  känna  sig  som  en  del  i  

ett större sammanhang med natur och genom det komma åt sitt inre sammanhang är 

Vidarklinikens totalt unik i värden,  det  kan  jag  säga.” 6 

 

Den enda utevistelsen som patienterna har möjlighet att få på akutvårdsavdelningen vid Psykiatrins hus är 

en takterrass dit de måste eskorteras av personal berättar sjuksköterskan. Dörrarna på avdelningen är alla 

                                                
6 Sjuksköterska Vidarkliniken, intervju 2014-12-02 
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låsta för att hindra patienterna att ta sig ut. Sjuksköterskan önskade att det skulle finnas möjlighet för 

patienterna att komma ut på egen hand 7. 

3.3.1   Sammanfattning- Naturens roll i vården 
Naturen ansågs viktig för tillfrisknande och människan välbefinnande. Att ha möjlighet till utevistelse var högt värderat 

och förknippades med friskhet och är därmed också identitetsbevarande. Kliniker hade i olika grad anpassat miljön till 

att kunna ge även personer med funktionsnedsättning tillgång till naturen vilket inte går i linje med personcentrerad 

omvårdnad. Att inte ha tillgång till naturen sågs som ett organisatoriskt problem och en brist i vården. Tillgängligheten 

till naturen varierade mycket mellan de olika klinikerna men akutpsykiatriska avdelningen har en betydligt sämre 

tillgänglighet än Geriatriskt centrum och Vidarkliniken som hade allra bästa tillgänglighet.  

3.4   Tillgänglighet och lokalernas flexibilitet 
Fler patienter har sökt till den psykiatriska akutmottagningen sedan flytten till Psykiatrins hus berättade 

sjuksköterskan. Det antogs delvis bero på att tillgängligheten ökat med det centrala läget i Uppsala. 

Representantens förhoppning var att ökningen av antal patienter även beror på att psykiatrins verksamhet 

från att ha varit utspridd och dold, något man på sikt önskar ska minska stigmat runt psykiatrisk vård.   

 

Representanten berättar att man vi bygget av Geriatriskt centrum ville utforma rum som skulle passa för 

äldre patienter vilket innebar att man valde att bygga stora patientrum vilka tillät gott om utrymme för 

förflyttning av sängar och bårar samt gav mycket utrymme för rullstolsburna och personer gående med 

rullatorer. Rummen ska vara tillgängliga för patienter såväl som för anhöriga menade representanten. Vid 

sängplatserna fanns dimmerbelysning vilket kan användas som ledljus under natten berättar 

sjuksköterskan. En observation är dock att ljuset justeras från lysknappar på väggen en bit bort och inte går 

att nå från sängen. Sjuksköterskans generella uppfattning var att huset och avdelningarna var bra anpassade 

för patienterna. 

 

På Vidarkliniken var alla ytterdörrar upplåsta och det vädrades genom öppna fönster. Att promenera 

uppmuntrades genom att ha trädgårdar och odlingar i omgivningen enligt både representanten och 

sjuksköterskan. Matsalen var gemensam för patienter och personal men det fanns också möjlighet att äta på 

avdelningen berättade sjuksköterskan. Hen tillade att patienterna även tillåta göra ordning egen mat. 

Patienterna är också välkomna att ta hand om sjukhusets växter om de önskar att göra det. Patienterna är 

tillåtna att sova i dagrummet vid behov eller på den inglasade sommarverandan. Enligt våra observationer 

var toaletterna i anslutning till patientrummen dock små och inte anpassade för t ex vilket inte nämndes av 

varken sjuksköterskan eller representanten. 

                                                
7 Längre upp i huset på andra avdelningar har patienterna egna balkonger och andra förutsättningar till utsikt och 

ljusinsläpp.  
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3.4.1   Sammanfattning- Tillgänglighet och lokalernas flexibilitet 
Sjukhusets lokalisation kan öka tillgänglighet vilket kan leda till att fler patienter söker vård. Att göra vården 

öppen och inbjudande kan signalerna ökad respekt för patienten och stärka synen på den sjuke som en hel 

människa. Att anpassa patientrum och gemensamma lokaler efter aktuell patientgrupp underlättar för såväl 

patienten själv, dess anhöriga och för personalen. Detta skapar goda förutsättningar för patienten att styra 

över sin sjukhusvistelse. Social interaktion kan stimuleras genom måltidsmiljöns utformning. Generellt 

finns begränsad möjlighet för patienterna att ägna sig åt egna aktiviteter då de vistas på en avdelning. I 

denna studie var det exempelvis bara på Vidarkliniken som patienterna hade fri tillgång till kök och 

uppmuntrades till aktiviteter i form av skötsel av växer och promenader. Anpassningen efter tillgänglighet 

för funktionshindrades såg olika ut och var inte genomgående även om delar av samtliga kliniker anpassats. 

Detta hindrar möjligheterna att till fullo bedriva personcentrerad omvårdnad.  

. 

3.5   Uppfattningar om vårdmiljöns betydelse för omvårdnad 
Uppfattningen om att vårdmiljön har betydelse för patienter och vård är gemensam för samtliga kliniker 

som ingår i studien. Det framgår dock i intervjumaterialet att vårdmiljön tillskrivits olika stor betydelse och 

att prioriteringar i miljön sett olika ut på klinkerna. På Vidarkliniken utgjorde vårdmiljön en grund i 

behandlingen. Vidarkliniken är i dagsläget ett rehabiliteringssjukhus. Sjuksköterskan på Vidarkliniken 

beskrev att antroposofin för hen innebär en kunskapsväg som alltid tar hänsyn till och arbetar utifrån 

människan själv i förhållande till natur och inre existentiella frågor. Hen ansåg att det positiva med vården 

på Vidarkliniken var att den stimulerar människans egna läkekrafter. På Vidarkliniken användes lokalerna 

flexibelt. Sjuksköterskan betonade att dagrummet på avdelningarna skulle stimulera till sociala möten för 

den som ville. Kulturevenemang hölls regelbundet i en större gemensam sal på sjukhuset berättade 

representanten. Hen berättar vidare att tanken med utformningen av entrén var att den sjuke som anlänt 

genast skulle känna sig bättre genom att betrakta den vackra utformningen. Framförallt skulle detta vackra 

väcka det vackra inom människan själv. Sjuksköterskan beskrev också en paradox rörande vårdmiljöns 

betydelse: 

 

“Jag  kan  säga  att  jag  kan  arbeta  under  väldigt  usla förhållanden, det fungerar likväl. Jag 

arbetade med egen mottagning i 7 år och där arbetade jag i ett gammalt 

omklädningsrum. Jag använde yllefiltar för fönstren på vintern för det var så kallt där 

men det var inga patienter som la märke till det. Att målningen i taket flagnade och 

ramlade  ner  på  golvet,  nej  de  tyckte  det  var  vackert,  det  är  ett  intressant  fenomen”.8 

 

Sjuksköterskan på Vidarkliniken lyfter ett flertal tillfällen att det är mötet mellan vårdare och patient som är 

det viktigaste och att detta ska vara vårdarens främsta fokus. Om en människa får hjälp och blir lyssnad på 

                                                
8 Sjuksköterska Vidarkliniken, intervju 2014-12-03 
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blir miljön underordnad i betydelse. Samtidigt säger hen att de flesta patienter som kommer till 

Vidarkliniken kommer p.g.a. vårdens speciella inriktning, där miljöns estetik upplevs som lugnande och 

rogivande. Sjuksköterskan menar att Vidarklinikens utformning ska ses som ett forskningsprojekt som efter 

utvärdering kan få stor betydelse för framtida sjukhusbyggen.  

 

Sjuksköterskan på akutpsykiatriska avdelningen ansåg att miljön är mycket viktig för vården som helhet. 

Samtidigt påtalade hen att det på avdelningen vårdas personer med många olika diagnoser och behov men 

att lokalerna är i stort sett likadana oavsett patient. Till skillnad från Vidarkliniken och Geriatriskt centrum 

har Psykiatriakuten fokuserat på säkerhet. Inredning var brandsäker och miljön är anpassad för att 

förebygga självskador. Genom att ha en avskild del av avdelningen för vård av patienter med utåtagerande 

beteende skyddades personal och övriga patienter vilket sjuksköterska framhöll som bra för övriga patienter 

då hen upplevde lösningen som säker. Vi noterade att akutpsykiatriska avdelningen hade många låsta dörrar 

och patienternas var inte tillåtna att ensamma röra sig som de ville i lokalerna. Att avdelningen var tänkt 

som en sluss antingen tillbaka till hemmet eller till vidare vård på annan avdelning med specialistvård för 

specifika tillstånd och sjukdomar tyckte sjuksköterskan gjorde att miljön trots brist på utsikt och 

utsmyckning kunde anses som funktionell. Hen tyckte dock inte att det var lämpligt att patienter vistades 

där mer än högst ett par dygn.  

 

Vid planeringen av Geriatriskt centrum låg fokus på att utforma byggnaden utifrån patienternas behov. Det 

skulle vara lätt att lokalisera sig och man ville bygga på så sätt att t ex vandringsbeteende kunde förebyggas 

berättade representanten. Målet var att patienterna skulle vara friskare när de lämnade vården än när de 

kom dit förklarade hen. Ortopedgeriatriska avdelningen är en avdelning för rehabilitering och enligt 

representanten är vårdtiderna längre än på de flesta andra avdelningar på ett länssjukhus. Sjuksköterskan 

på avdelningen menade att vårdmiljön har potential att ha stor betydelse för vården och att arbetet 

underlättas i en välfungerande vårdmiljö. Hen påpekade att organisationen och bemanningen är avgörande 

för en avdelnings kvalitet i för vårdarbetet. Personalbrist och flera chefsbyten under kort tid hade påverkat 

verksamheten negativt den senaste tiden. Hur personalen har det är mer avgörande för vården som helhet 

än utformningen av vårdmiljön menade sjuksköterskan. Vårdmiljöns möjlighet att gynna patienternas 

tillfrisknande påverkas av personalens ork att ge patienterna den vård de behöver menade hen. 

Sjuksköterskan uttryckte att bristande rutiner och stor personalomsättning bidrar negativt till personalens 

förmåga att ge den omvårdnad man själv vill ge och hen tillägger att det är omvårdnaden av patienten som 

är det viktigaste med arbetet. Samtidigt ansåg sjuksköterskan att lokalerna på Geriatriskt centrum var fina 

och i grunden uppfyllde de behov som finns inom verksamheten.  Patientrummen med intill-liggande 

badrum var stora vilket gjorde dem flexibla. Sjuksköterskan och representanten på Geriatriskt centrum 

betonande båda att maten är viktig för tillfrisknandet. 
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3.5.1   Sammanfattning- Uppfattning om vårdmiljöns betydelse för omvårdnad 
Sjuksköterskorna på alla tre kliniker lyfter vårdmiljön som viktig för omvårdnadsarbetet. Patient-vårdar 

relationen anses dock överordnad miljön i betydelse. En god patient-vårdar relation torde kunna innebära 

en minskad maktskillnad mellan parterna. En väl fungerande organisation anses viktigare än de lokaler vari 

en verksamhet är inhyst. En vårdmiljö som inte anses gynnsam att vistas i på lång sikt kan anses funktionell 

under en begränsad vårdtid då säkerhet kan anses viktigare i vissa situationer.  Om en klinik är inriktad på 

rehabilitering eller vård i akut sjukdomsfas verkar påverka uppfattningen om miljöns betydelse. Det verkar 

som att miljön anses viktigare under rehabilitering än vid akut sjukdomsskede. Det kan tolkas som att 

miljön visst anses viktig för välbefinnande på sikt men att miljön inte är lika viktigt i det initiala mötet med 

vården för att miljön inte har någon omedelbar påverkan på patienten. Att tydligt prioritera säkerhet i en 

vårdmiljö kan innebära en risk att patientens alla behov inte tillfredsställs. 

 

4   Diskussion 

4.1   Resultatdiskussion 

4.1.1   En personcentrerad omvårdnad likställer vikten av andliga, existentiella, sociala, psykiska 
behov med fysiska behov 
Dagrummets på Vidarkliniken är utformat för att uppmuntra till gemenskap vilken främjar sociala behov 

hos patienterna i enlighet med personcentrerad omvårdnad. Om rumsutformningen inte anpassats till 

rummets ändamål kan den stå i vägen för en god vårdmiljö så som matsalen på ortogeriatriska avdelningen. 

Rummet ska ge en god miljö vid måltid men eftersom rummet inte kan ge önskad ro vill inte alla patienterna 

äta där trots att de kanske skulle föredra sällskap framför att äta själv i patientrummet. Vårdmiljön kan i 

detta fall ses som ett hinder för en personcentrerad omvårdnadvård, eftersom att den varken kan anpassas 

eller ger utrymme till patienternas olika behov och önskningar (Thornton, 2011). 

 

Arman, Ranheim, Rehnsfeldt, Wode (2007) beskriver hur en patient på Vidarkliniken upplevde att hen för 

första gången inom vården blev sedd som en hel person. I fallet med denna patient har man lyckats ge 

kvinnan en god uppnå en omvårdnad. Frågan är dock om man på Vidarkliniken kan ge en personcentrerad 

omvårdnad till alla individer.  Omvårdnad och tillvaro på kliniken präglas av antroposofisk filosofi vilket 

exempelvis innebär att maten oftast är vegetarisk, att patienterna inte får tillgång till TV, mobiltelefon eller 

internet annat än för en lånedator i biblioteket och att miljöns estetik är präglad av ett visst form- och 

färgspråk. Patienterna har dock god tillgång till kreativ verksamhet och utevistelse. Det krävs att patienten 

anpassar sig till detta och inte tycker att det är ett problem eftersom detta är grundläggande inslag i 

verksamheten som sådan.  
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Andlighet får ett mer uttalat utrymme på Vidarkliniken än vid de båda andra klinikerna. Behov av andlighet 

är dock olika stort och tar sig olika uttryck hos olika individer (Koening, 2008). Trots religiös obundenhet är 

det otydligt om Vidarklinikens andlighet rör sig om en specifik andlighet som förknippas med antroposofin 

eller andlighet i stort. Om så är fallet rör det sig inte om en personcentrerad omvårdnad, även om det för 

många patienter kan upplevas som en god vård.  Även naturen beskrivs i viss forskning som en universell 

symbol för andlighet och att den kan ha en betydelsefull roll i att ge människan en bild av livscykler såsom 

födelse, död och förnyelse av liv (Schweitzer, 2004). Tillgänglighet till natur och naturinslag i inredningen 

skulle utifrån detta perspektiv kunna främja en personcentrerad omvårdnad. 

  

En personcentrerad vård är inte att likställa med en individfokuserad vård då man inom personcentrerad 

vård inte anser att någon person står ensam oberoende av sitt sociala sammanhang, sina närstående och 

andra för individen betydelsefulla personer (Svensk sjuksköterskeförening, 2010) Att möjliggöra för möten 

genom bland annat inredning är därför viktigt. Flertalet studier visar på hur vårdmiljön kan göra närstående 

mer delaktiga i vården av dess anhöriga (Olausson, Ekebergh & Lindahl, 2011; Brereton, Gardiner, Gott, 

Ingleton, Barnes & Carroll, 2011) Att som patient ha enkelrum ger möjlighet ta emot besök utan att störa 

andra eller tvingas anpassa sig till någon annan (Olausson et al. 2011). 

 

 Att samla olika verksamheter i samma hus såsom i Psykiatrin hus kan medföra snabbare vårdkedjor och en 

kontinuitet i kontakten mellan personal och patient även om vårdformen övergår till en annan. Att en 

snabbare vårdkedja med ökad kontinuitet är ett viktigt mål för en ökad personcentrering av vården styrks i 

en rapport av myndigheten för vårdanalys från 2012 (Docteur & Coulter, 2012). 

 

4.1.2   En personcentrerad omvårdnad verkar identitetsbevarande  
Att skapa en hemlik vårdmiljö kan uttrycka strävan mot en mer personcentrerad omvårdnad. Även i tidigare 

studier och i utveckling av mätinstrument för att uppskatta graden av personcentrering i vården nämns 

hemlikhet som faktor som påverkar (Bergland, Hofoss, Kirkevold, Vassbø och Edvardsson, 2014; 

Edvardsson, Sandman och Rassmussen, 2009).  Hemlikhet kan normalisera sjukhusmiljön vilken skulle 

kunna förenkla för personal att i mötet med patienten se hela människan, inte dess diagnos. Patienten själv 

skulle också kunna få lättare att fortsatt identifiera sig själv som mer än sin sjukdom. Men att sträva efter 

hemlikhet kan vara svårt då uppfattningen om vad som karakteriserar hemlikhet skiljer sig från individ till 

individ. Det finns en risk att miljön kan bli stereotyp och generaliserande över en viss grupps preferenser 

vilket då kan göra att vissa patienter känner sig utestängda. På Geriatriskt centrum fanns exempelvis en 

föreställning om att äldre personer föredrar föreställande konst. Verbeek, Rossum, Zwakhalen, Kempen och 

Hamers, (2009) beskriver hemlikhet som väg för att uppnå en familjär och tilltalande miljö. På 

Vidarkliniken fanns en eldstad i dagrummet samt flera trädgårdar vilket kopplades till hemlikhet.  Verbeek 

et al. (2009) nämner detta som attribut i skapandet av en hemlik miljö. Val av naturmaterial förknippades 

med hemlikhet och material har visat sig vara en viktig komponent i hur en byggnad uppfattas även när 
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miljön uppfattas som mer institutionell. Att uttrycka sig med hjälp av material har varit vanligt. Både på 

Geriatriskt centrum och på Vidarkliniken har formalitet och representation förmedlats med sten i utrymmen 

som entré och trapphus medan man velat göra avdelningarna mjukare och mer intima vilket resulterat i val 

av trä och textilier. Viljan att förändra attityden till psykiatrisk sjukdom har på Psykiatrins hus uttryckts med 

hjälp av stora glasytor. Verbeek et al. (2009) skriver också att uteslutande av medicinteknisk utrustning kan 

ses som ett tillvägagångssätt för att göra miljön mer hemlik, vilket också gjorts på alla tre kliniker. 

. 

 

Försummelse av en miljö i form av ogynnsamt läge, slitage, nedsmutsning eller döda växter kan signalera en 

känsla av lågt värde till patienter och personal samt den vård som ges där. Det tros bero på att en sådan 

miljö kan uppfattas symbolisera likgiltighet, skam, fulhet, stigma och död. Känslan påverkar patienternas 

förväntningar på vården och sänker personalens förmåga att ge god vård (Edvardsson, Sandman & 

Rasmussen, 2006). Med utgångspunkt i detta beläggs varför det varit centralt i utformningen av Psykiatrins 

hus att minska stigmat kring psykisk sjukdom. Varför husets akutpsykiatriska avdelning placerats längst ner 

i mörka lokaler medan övriga avdelningars patientrum alla har balkong blir på samma gång mer 

svårförståeligt. Uppsala Nya Tidning skrev i samband med invigningen av Psykiatrins hus att det inte finns 

mycket forskning om hur man bör bygga lokaler för psykiatrisk vård men att det finns vissa punkter som 

många forskare är överens om. Dessa punkter är att det ska finnas tillgång till natur eller åtminstone utsikt 

över natur samt att det ska vara gott insläpp av dagsljus i lokalerna (Sigroth-Lambe, 2013). Redan från 

mitten av 1800-talet finns källor på att dagsljus ansågs viktigt i rum där sjuka vårdas (Nightingale, 1969) 

vilket också stöds i samtida forskning (Linebaugh, 2013). Även personal upplever instängdhet som 

påfrestande och tröttande skriver Edvardsson (2006). Buller är stressande för människor och aktiverar det 

sympatiska nervsystemet och kan över tid påverka hälsan negativt. Samtal mellan människor är ofta den 

största källan till höga ljudnivåer (Choiniere, 2010) vilket också bekräftats av sjuksköterskorna på både 

ortogeriatriska avdelningen och akutpsykiatriska avdelningen då de beskrev hur arbetsron påverkades 

negativt av telefoner som ringde och kollegors samtal. Buller och oljud kan påverka sjuksköterskans 

arbetsmiljö även genom att göra det svårare att uppfatta vissa ljud, öka risken för missförstånd men också 

påverka personalen till att bli mer impulsiva, irriterade, och aggressiva liksom att risken finns att sekretess 

äventyras (Choiniere, 2010). Det finns även enligt Lehuluante, Nilsson och Edvardsson (2012) ett positivt 

samband mellan graden av personcentrering och sjuksköterskors tillfredställelse med sitt arbete och omsorg 

av patienterna. 

4.1.3   En personcentrerad omvårdnad främjar patientens integritet och autonomi 
När patientrum och toaletter är stora nog att rymma hjälpmedel som rullatorer och rullstolar etc. blir 

patienterna mer självständiga och kan använda lokalerna friare. Att kunna ta hand om sig själv och på egen 

hand lokalisera sig i lokalerna skulle kunna bidra till att patienten upplever ökad integritet och autonomi 

och kan stärka en personcentrerad omvårdnad. Extra låga fönster i patientrummen möjliggör utsikt även för 

de patienter som är sängliggande eller sitter i rullstol. Lösningen kan ses som ett exempel på hur man med 
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hjälp av arkitektur anpassat miljön till olika patienters tillstånd och skapat förutsättningar för en mer 

personcentrerad vård.  

 

Sontag-Öström (2014) skriver att människors mentala välbefinnande påverkas positivt av att vistas i skogen 

liksom att uppmärksamhet förbättras och det distala blodtrycket sjunker. Det var dock viktigt att personen 

själv fått välja att vistas utomhus för att få de goda effekterna. Att naturen är tillgänglig för patienterna i den 

vårdmiljö de vistas kan därför bli av betydelse för patienternas välbefinnande och hälsa. Schweitzer (2004) 

skriver att naturen kan ses som den mest universella symbolen för andlighet och att det är därför man i 

anslutning till vissa sjukhus anlägger trädgårdar. Tillgängligheten till natur var störst på Vidarkliniken där 

naturen också hade en påtalad roll för vården i stort. Att ha naturen nära sjukhuset var därför ett viktigt och 

medvetet val då Vidarkliniken byggdes och skulle ge en balans och rytm i livet för patienter och personal. 

Schweitzer (2004) bekräftar inställningen med att skriva att naturen kan ha en betydelsefull roll i att ge 

människan en bild av livscykler såsom födelse, död och förnyelse av liv. Också Dijkstra, Pietre och Purin 

(2008) bekräftar naturens påverkan på människan genom sin stressreducerande effekt, men istället i 

inomhusmiljö.  Genom sin studie visade de att växter i patientrum föredrogs framför rum utan växter. 

Anledningen var att växternas tillförde en estetik till miljön som upplevdes positiv men effekten var inte 

bunden till att vara just växter utan skulle kunna vara mycket annat. Växter tilltalar dock människor mer 

generellt vilket få andra inredningsinslag gör på samma sätt. Beukebook (2012) skriver att både artificiella 

och levande växter har visat sig kunna minska stress och negativa känslor. Minst tillgänglig var naturen vid 

den psykiatriska akutvårdsavdelningen vilket sjuksköterskan såg som ett svårlöst problem för avdelningen 

då dörrarna hölls låsta, vissa av patienterna vårdas under tvångsvård och byggnaden inte anpassats efter 

behovet av natur. Instängdheten och mörkret gjorde det svårare att veta vilken tid på dygnet det var. Detta 

hade en negativ effekt på miljön. Naturen tas således upp som en central komponent oavsett om den är 

tillgänglig eller inte. Det tyder på en generell uppfattning om att naturen är en viktig del i att känna 

välbefinnande och förknippas med mänskliga behov. Naturen som viktig för välbefinnandet styrks i flertalet 

studier (Brereton, 2011; Sontag-Öström, 2014). Att öka tillgängligheten generellt torde stärka patienternas 

autonomi och främjar i så fall en personcentrerad vård. Detta kan ses som ett exempel på hur viktig 

planeringen av en vårdmiljö kan vara. 

4.1.4   En personcentrerad omvårdnad minskar maktskillnader mellan vårdpersonal och patienter 
Utformningen av akutvårdsavdelningen i Psykiatrins hus präglas av säkerhetstänk. Detta återspeglas i val av 

interiör, många låsta dörrar och en i allmänhet kal miljö, fri från föremål att skada sig själv eller andra med. 

Sjuksköterskan kommenterade detta med att en allt för avskalad miljö i sig kan uppmuntra till förstörelse. 

Att patienternas privata saker låses in innan de kommer in på avdelningen inkräktar på patienternas 

integritet och överensstämmer inte med personcentrerad omvårdnad eftersom det då är viktigt att bevara 

patientens identitet (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Flera studier har visat ett samband mellan 

aggressivitet hos patienter och höjda restriktioner (Bowers, 2009; Hem, 2008). En diskussion om balansen 

mellan lämplig säkerhet och möjligheten att skapa en så integritetsbevarande vårdmiljö som möjligt borde 
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därför vara aktuell i samband med nya sjukhusbyggen. Att vårdas under tvång eller vara beroende av hjälp 

eller eskort för att kunna lämna den avdelning man är inlagd på kan inkräkta patienternas integritet. Att 

patienterna får enkelrum och eget badrum kan ses som en kompensation för den integritet som patienterna 

på en låst avdelning förlorar. Detta ger möjlighet att själv välja gemenskap eller ensamhet. Schweitzer (2014) 

nämner också andra fördelar med enkelrum så som minskad smittspridning, färre felmedicineringar, bättre 

kommunikation och ökad tillfredställelse med vården. 

 

En skillnad kan ses mellan Vidarkliniken och övriga kliniker, rörande utifrån vilkas behov miljön har 

utformats. Synen präglas mer av en generell hänsyn och utgångspunkt från människan, vilken gör att 

samtliga som vistas där ska kunna må bra i byggnaden och dess omgivningar. Personalens och patienternas 

behov värderas på så sätt lika högt. Gränsen mellan patienter och personal suddas också ut genom att 

samtliga äter i samma matsal där också besökare är välkomna. Maktskillnad mellan vårdpersonal och 

patienter kan antas minska genom detta, vilket i sin tur stärker personcentreringen i vården. Att prioritera 

bort ändamålsenliga personalutrymmen har lett till ökad stress hos personalen i vår studie. På Geriatriskt 

centrum fanns en förhoppning om att personal och patienter skulle spendera mer tid tillsammans om 

personalen inte hade någon annanstans att vistas. Vid den typen av lösning är dock risken att effekten bli 

den omvända eftersom personal kan tänkas ha behov av att tidvis dra sig undan för att orka koncentrera sig 

på patienterna under ett helt arbetspass. Alla typer av restriktioner mot patienten kan ses som ett utövande 

av makt. Maktskillnaden ökar när patienterna är inlåsta och personalen kan röra sig fritt. Att utforma en 

miljö utifrån att personalen ska kunna övervaka patienten är därför problematiskt. Att skapa en särskild 

säkerhetsdel på en avdelning för bl.a. bältessängar samt att lägga samtalsrummen avsides kan innebära en 

minskad upplevelse av maktskillnad mellan patienter och personal då detta flyttas undan från det dagliga 

rummet.  

 

4.2   Metoddiskussion 
Om intervjuer utförts med fler personer vid varje klinik kan det antas att de uppgifter som framkommit 

blivit mer representativa för arbetsplatsen som helhet och detta hade i sin tur kunnat göra att pålitligheten 

ökat. Att tillfråga andra grupper, exempelvis patienter, anhöriga och andra yrkesgrupper knutna till aktuell 

miljö skulle bidragit till att fler erfarenheter av vårdmiljön framkommit och på så vis skulle detta kunnat 

ytterligare ökat trovärdigheten för studiens resultat. En studie som involverar patienter och anhöriga kräver 

etiskt tillstånd. Dess grupper har därför exkluderats ur vår studie. Med hänsyn av formatet för studien har 

omfattningen anpassats till den form som presenteras i metoden då mer data än så inte skulle vara möjlig att 

behandla inom ramen för en kandidatuppsats. 

 

Analysprocessen hade kunnat utformas så att vi på var sitt håll format teman eller inordnat citat och stycken 

under redan befintliga teman för att sedan mötas och jämföra temasättningen (Langemar, 2008; Pilhammar 

Andersson, 2008). Detta brukar generellt ge en ökad trovärdighet (Pilhammar Andersson, 2008). Vi har valt 
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att istället utföra arbetet gemensamt, då vi tror att en levande dialog och diskussion har kunnat bidra till en 

optimal bearbetning av data. Både semistrukturerad intervjuform med intervjuguide och observationer med 

observationsguide passar väl för tematisk analys (Langemar, 2008). Tematisk analys möjliggör användande 

av både deduktiv och induktiv ansats. Analysmetoden innebär främst strukturering av nyanser och 

variationer av insamlad data, inte tolkning av materialet, vilket är en styrka med vald analysmetod. En risk 

med tematisk analysmetod är att resultatet blir rikt på deskriptiva detaljer, men att helheten blir 

svårgreppbar eller upplevs som trivial (Langemar, 2008). Mot bakgrund av detta har vi efter varje tema 

skrivit en sammanfattning där resultaten kopplas till dessa relevans för personcentrerad omvårdnad. I 

resultatdiskussionen fördjupas diskussionen kring sambanden. 

4.3   Forskningsetisk diskussion 
De risker som fanns för deltagarna i den här studien kan kopplas till att sjuksköterskorna befunnit sig i 

beroendeställning till sin arbetsgivare. Om sjuksköterskorna kritiserat sin arbetsmiljö eller verksamheten 

under intervjuerna och detta beskrivs i publicerad text kan det komma att bli ett eventuellt problem för den 

anställda. Eftersom det enbart är en sjuksköterska per klinik som har intervjuats kommer sjuksköterskans 

medverkan i studien inte bli helt anonymt på den egna arbetsplatsen.  

5   Konklusion slutsatsen och behov av vidare forskning 
Utformningen av vårdmiljön kan påverka i vilken grad verksamheten lyckas verka identitetsbevarande, 

främja patientens integritet och autonomi samt minska maktskillnader mellan vårdpersonal och patienter. 

Utformningen av vårdmiljön kan därmed vara en komponent som påverkar den personcentrerade 

omvårdnaden. Vårdmiljön och arbetsmiljön på en avdelning påverkar varandra och avdelningens 

ändamålsenlighet.  Naturen anses viktigt i vårdsammanhang och bristande tillgång till naturen ses som ett 

organisatoriskt problem. Personal har ofta mycket tankar kring lämplig utsmyckning av lokaler och 

byggnader men gehör för dessa åsikter och tillvaratagande av erfarenheterna bakom åsikten får litet 

utrymme. Vilken patientgrupp som vårdas och vårdtidernas längd bli ofta avgörande för hur en avdelning 

utformas.  Säkerhet värderas högt vid föreliggande risk för självskador, utåtagerande beteende eller 

förstörelse av miljön. Personal upplever att deras arbetssituation försämras av bristande möjligheter att 

arbeta ostört eller dra sig undan då konsekvensen blir minskad ork och mindre närvaro gentemot 

patienterna. Sjukhuskänsla förknippas inte med något positivt och att sträva bort från denna samt att uppnå 

hemlikhet förknippas ökad trivsel för patienterna. Mer forskning som kopplar samman olika faktorer i en 

vårdmiljö och undersöker hur dessa på ett positivt eller negativt sätt integrerar med varandra bör göras. 

Aspekten av vårdmiljön som vårdpersonalens arbetsplats bör undersökas mer eftersom personalens 

situation uppenbart påverkar vårdandet av patienter. Vårdpersonal får oftast anpassa sig till den miljö som 

är, istället för det omvända förhållandet. Ur ett sjuksköterskeperspektiv skulle det vara intressant med mer 

kunskap om hur kliniskt arbete kan underlättas och utvecklas med hjälp av en vårdmiljö som tar hänsyn till 
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behoven i det dagliga arbetet. Särskilt med hänsyn av att goda patient-vårdar relationer är högt värderat i 

vården. 
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Presentation av klinikerna 
I studien ingår den ortogeriatriska avdelningen och delvis en av de psykogeriatriska avdelningarna vid 

Geriatriskt centrum, akutpsykiatriska avdelningen i Psykiatrins hus vid Akademsiska sjukhuset och 

Vidarklinken. 

 

Vidarkliniken 
För att få större förståelse för Vidarklinikens verksamhet är det till hjälp att ha en inblick i de tankar som 
ligger till grund för atroposofin eftersom dessa influerat arkitektur och utformning av sjukhuset.  
 
Antroposofi kommer från grekiskans ord för människa, antropos och visdom, sofia och betyder därför i sin 
helhet visdom om människan. På Vidarklinkens hemsida beskrivs antroposofi som följande: 
 

“Antroposofi  är  att  tro  på  människans  förmåga  att  utveckla  sig  själv  till  att  bli  mera  
mänsklig. Det är frukten av att utforska det egna varats höjder och avgrunder. I det 
yttre  blir  konsekvensen  en  mer  mänsklig  tillvaro”. (Vidarklinken, u.å.) 

Eftersom vi som människor är olika menar man att antroposofi kan inspirera den enskilda människan på en 

rad olika sätt. Alla människor besitter stora utvecklingsmöjligheter inom sig men de liv vi lever stimulerar 

inte alltid till detta. Mänskliga förmågor som vi i vår samtid behöver utvecklas är t ex ansvarstagande, 

solidaritet och medkänsla. Att utveckla ett mer kreativt tänkande vilket beskrivs som ett vidare, mer 

inkluderande förhållningssätt och en starkare initiativförmåga anses viktigt. Att nå dit kräver att den 

enskilde fördjupar insikten om sin egen identitet och upplevelsen av andlighet. En viktig princip är frihet 

och respekt för individen. Antroposofi vill inspirera det inre livet hos människan villkorslöst. Inom 

antroposofin finns en inställning om att det moderna tänkandet är för präglas av ett platt naturvetenskapligt 

perspektiv vilket beskrivs som ett materialistiskt perspektiv. Istället vill man att de vetenskapliga 

upptäckterna, som man anser viktiga, ska kunna tolkas mer än vi ofta gör. Tänkandet bör utvecklas till att bli 

mer fördomsfritt, rörligt och samtidigt disciplinerat för att förstå verkligheten från flera sidor. Antroposofin 

förespråkas forskning av det inre livet hos människan, det andliga. Denna forskning ska bedrivas med 

samma metodiska noggrannhet som forskning av värden i övrigt, den yttre värden. Antroposofin är idag en 

global rörelse. 9 

Den Antroposofiska medicinen bygger på tre grundben. Det första är kombinationen av vanlig skolmedicin 

och läkemedel bestående av örter eller mineraler. De alternativa antroposofiska läkemedlen kan bland annat 

verka rytmförstärkande. Det betyder att det stärker t.ex. måltidrytm eller dygnsrytm i en strävan efter balans 

och utgår från hur sjukdom har samband med det själsliga, det sociala livet samt existentiella frågor hos 

individen. Det andra grundbenet består av terapier som patienterna av medicinska skäl remisiterast till på 

                                                
9 VIDARKLINIKEN. u.å. Antroposofi [Online]. Available: http://www.vidarkliniken.se/om/om-
vidarkliniken/antroposofi/ [2015-01-03]. 
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plats på kliniken. Detta kan handla om konstterapi i form av skulptering eller målning, dans och 

rörelseterapi, massage, samtalsterapi, ljusterapi eller terapeutiska bad. Dessa terapier syftar till att tilltala 

och lyfta fram det friska i människan. Det tredje grundbenet är den omvårdnad som ges på Vidarklinken där 

patienterna bland annat får olika fotbad med eteriska oljor, insmörjningar t ex i samband med sänggående 

och varma omslag med örtavkok bland annat efter måltid. Man vill varva dagens aktiva delar såsom måltider 

och terapier med vila för att stärka rytmer. Vården utgår från ett salutogent synsätt på människan där 

människan ska ses som en unik individ som drabbats av sjukdom för att undvika att sjukdomen tar över och 

representerar människan. Man utgår från att människan av sin natur har behov av att bli sedd av andra 

människor.10 11 

Psykiatrins hus 
Projektet att bygga Psykiatrins Hus påbörjades på allvar 2008 då landstinget i Uppsala beslutade att 

psykiatrin skulle få nya lokaler. Grundidén med de nya lokalerna var att öppenvård och slutenvård skulle 

samlas i ett gemensamt hus från att olika avdelningar legat över hela Uppsala i slitna lokaler. Husets 

våningsplan har en total area på 55 000 kvm och inhyser 100 patientrum vilka alla är enkelrum. I de gamla 

lokalerna var en stor del av rummen flerbäddsrum. I huset arbetar ca 500 medarbetare och verksamheten 

ska ta emot ca 9000 patienter per år i olika vårdformer. Psykiatrins Hus psykiatriska akutvårdsavdelning 

har ett ambulansintag vilket saknades i de gamla lokalerna. Huset ses som en del av en stor förändring av 

den psykiatriska vården som helhet. Huvudanledningarna till bygget av Psykiatrin Hus beskrivs som att 

skapa bra och ändamålsenliga lokaler, främja ett bättre samarbete mellan slutenvård och öppenvård, skapa 

närhet dels mellan forskning och klinik och dels mellan psykiatrin och den somatiska vården. Huset 

placering anses som en viktig signal om att psykisk ohälsa ska få ta plats i samhället och synas. 

Våningsplanen inhyser både öppenvård och heldygnsavdelningar och personalutrymmen delas av personal 

från de olika verksamheterna vilket ska främja kommunikationen mellan medarbetarna. Besökare och 

personal kommer in från separat ingångar där besökaren möts av en bemannad sluss. Högst upp i huset 

finns träningslokaler för att främja att patienterna motionerar. I huset bedrivs forskning och undervisning i 

psykiatri. Forskning som bedrivs ska genom sin närhet till klinik bli mer förankrad i de behov av forskning 

som finns inom psykiatrivården. Det ska även bli lättare att nå ut med den senaste forskningen då forskare 

befinner sig bland avdelningspersonalen. Under utvecklingen av psykiatrins hus byggdes en prototyp av 

husets patientrum som sedan medarbetare, ledning och patientföreningar fick tycka till om. Genom denna 

process förändrades rummet utifrån de ståndpunkter som framkom. Fokus i utformning av huset har varit 

trygghet, säkerhet, färg och materialval. Huset skulle bli ljust, funktionellt och inbjudande. Förhoppningen 

med huset som helhet med närheten mellan öppenvård och slutenvård samt den ökade kommunikationen 

mellan personal från olika avdelningar är att väntetiderna blir kortare, att vårdnivån blir mer personanpassa 

                                                
10 Vidarklinkens och den antroposofiska medicinen har kritiserats för sina metoder, t.ex. homeopati, vilket kunnat 
läsas i media. Att ta med Vidarkliniken i denna studie inkluderar dock bara sjukhusets miljö och inte uppfattningar om 
vetenskap, behandlingsmetoder eller andra aspekter av dess verksamhet.  
11 Sjuksköterska Vidarkliniken, intervju 2014-12-03 
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och att vårdflödet blir bättre för den enskilde patienten. Det är meningen att huset ska vara så bra som 

möjligt för både patienter och för personal (Psykiatridivitionen, 2013). 

 

Geriatriskt centrum  
Under 60 och 70-talet och början av 80-talet formades en ideologisk inställning om att normalisering var 

den enda rätta vägen i behandling av psykiatriska sjukdomar samt för äldre. Den psykiatriska gruppen 

bestod av psykiskt sjuka personer i alla åldrar men också demenssjuka personer. Utgångspunkten för 

resonemanget var att det var vårdmiljön som gjorde patienterna sjuka. Institutionalisering i sig var alltså 

anledningen till patienternas psykiska problem. Inställningen var att om patienterna flyttade hem till en 

idyllisk hemmiljö skulle de bli friska och klara att ta hand om sig själva. I Umeå behandlades dessa grupper 

på Umedalens mentalsjukhus. År 1985 såldes alla Umedalsområdets byggnader. Alla patienterna skulle vara 

borta från avdelningarna 1992. Verksamheten skulle således avvecklas successivt till och med 1992 genom 

att skick hem patienterna. Dåvarande verksamhetschef ansåg dock detta orimligt då patienterna var för 

sjuka för att skickas hem. Ett år innan lokalerna skulle stå tomma hade därför ingen av patienterna flyttat. 

De ansvariga politikerna fick själva komma till verksamheten för att se hur sjuka patienterna var. Resultatet 

av detta blev beslutet att Psykogeriatriken, avdelningar för demenssjuka äldre, skulle få nya lokaler. 

Lokalerna på Umedalen behölls till 1996 då Geriatiskt centrum vid Norrlands unversitetssjukhus stod klart. 

De psykogeriatriska patienterna som också behövde långvarig vård flyttade till ett sjukhem specialiserat för 

patientgruppen. Nya Geriatriskt centrum innebar också en sammanslagning av somatiska geriatriska och 

psykogeriatriska avdelningar i ett och samma hus. I början av 90-talet fanns fortfarande inte så mycket 

forskning på området vårdmiljö. Det tillsattes arbetsgrupper som skulle jobba med idéer för det nya huset. 

Lokalerna skulle utformas utifrån patienternas behov. Det skulle vara lätt att lokalisera sig och man ville 

bygga så att vandringsbeteende bland de psykogeriatiska patienterna kunde förebyggas. 12 
 

                                                
12 Tidigare överläkare och verksamheschef vid psykogeriatriken, Norrlands universitetssjukhus, intervju 2014-11-25 
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Intervjuguide - Sjuksköterska 
 

Inledande 
frågor 

Vilken betydelse har vårdmiljön för omvårdnadsarbetet?  
Hur är det att arbeta här? 
Vilka tankar har du och vilka tankar finns i arbetsgruppen om miljön? 
Hur upplever du att vårdmiljön upplevs av Patienterna? 
Upplever du miljön som gynnsam för patienterna och för din 
arbetsmiljö? 

 
Utrymmen 
Patientens rum/privat svär  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Patientgemensamma utrymmen/delad svär  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggnaden och omgivningen 
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Intervjuguide - Representant 
 

Inledande 
frågor 

Hur fick vårdmiljön ta plats I planeringen och uppbyggnaden av er 
klinik? Vad var era tankar bakom dessa beslut?  
Varför har man valt att arbeta med vårdmiljö:  

● Vårdens skull  
● Patienten ska komma i centrum  
● estetik  
● vilja vistas i/trevlig   
● arbetsmiljö  
● Göra attraktiv som arbetsplats  

 
 

Utrymmen 
Patientens rum/privat svär  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Patientgemensamma utrymmen/delad svär  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggnaden och omgivningen 
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Observationsgiude - Patientens rum/privat svär 
 

Inledande frågor Observation Vad ser vi? spontana känslor av intrycken?   
För vems skull? exempelvis belysning  
Patientens/sjuksköterskan möjlighet att ändra 
miljön?  
Vem använder utrymmet?  
Hur är miljön anpassad för denne? 

Frågeområde  Exempel/anteckningar 
Utformning  Enkelrum  

Enskildhet/gemenskap  
Plats att äta på  
Påverkan på sekretess  
 
 

Färgsättning    
 

Ljussättning och 
dagsljus  

Dimmer  
 
 

Tillgång till natur  Utevistelse  
Utsikt  
 
 

Luft/ventilation  Möjlighet att öppna fönster  
Dofter  
Temperatur 
 

Ljudbild  Larm  
Brus/sus  
Andra människor  
Akustik/sekretess  
 

Inredningsdetaljer  Konst  
Natur  
Material  
 

Övrigt    
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Observationsguide - Patientgemensammautrymmen/delad 
svär 
 

Inledande frågor Observation Vad ser vi? spontana känslor av intrycken?   
För vems skull? exempelvis belysning  
Patientens/sjuksköterskan möjlighet att ändra 
miljön?  
Vem använder utrymmet?  
Hur är miljön anpassad för denne? 

 
Frågeområde  Exempel/anteckningar 
Utformning  Enkelrum  

Enskildhet/gemenskap  
Plats att äta på  
Påverkan på sekretess  
 
 

Färgsättning    
 

Ljussättning och 
dagsljus  

Dimmer  
 
 

Tillgång till natur  Utevistelse  
Utsikt  
 
 

Luft/ventilation  Möjlighet att öppna fönster  
Dofter  
Temperatur 
 

Ljudbild  Larm  
Brus/sus  
Andra människor  
Akustik/sekretess  
 

Inredningsdetaljer  Konst  
Natur  
Material  
 
 

Övrigt    
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Observationsguide - Byggnaden och omgivningen 
 

Inledande frågor Observation Vad ser vi? spontana känslor av intrycken?   
För vems skull? exempelvis belysning  
Patientens/sjuksköterskan möjlighet att ändra 
miljön?  
Vem använder utrymmet?  
Hur är miljön anpassad för denne? 

 
Frågeområde  Exempel/anteckningar 
Utformning  Enkelrum  

Enskildhet/gemenskap  
Plats att äta på  
Påverkan på sekretess  
 
 

Färgsättning    
 

Ljussättning och 
dagsljus  

Dimmer  
 
 

Tillgång till natur  Utevistelse  
Utsikt  
 
 

Luft/ventilation  Möjlighet att öppna fönster  
Dofter  
Temperatur 
 

Ljudbild  Larm  
Brus/sus  
Andra människor  
Akustik/sekretess  
 
 

Inredningsdetaljer  Konst  
Natur  
Material  
 

Övrigt    
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