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Abstrakt 

Palliativ vård infaller när botande behandling inte längre är meningsfull eller genomförbar. 

Miljön är en viktig del i personcentrerad omvårdnad och syftet med denna litteraturstudie 

var att undersöka patienters upplevelser av fysisk miljö inom palliativ slutenvård. Tretton 

studier analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. 

Analysarbetet resulterade i fyra kategorier; Att värdesätta hemlikhet och rum för anhöriga; 

Att vilja välja mellan enskildhet och gemenskap; Att känna välbefinnande av god design, 

komfort och renlighet; Att kunna ta del av naturen är stärkande. Patienters upplevelser av 

vårdsalar varierade, att vilja vara ensam eller i gemenskap med andra. En hemlik och mera 

familjär omgivning var något som många upplevde som en viktig aspekt. Lyx i den fysiska 

miljön medförde att patienter kände sig speciella och vidare kunde renlighet symbolisera 

för god kvalitet inom omvårdnad. Närhet till natur identifierades som nödvändigt oavsett 

om patienter kunde ta sig ut eller inte. Att få tillgång till naturen beskrevs som glädjande 

och medförde att patienter mådde avsevärt bättre.  

 

 

 

Nyckelord: Palliativ vård, fysisk miljö, upplevelser, litteraturstudie, kvalitativ 

innehållsanalys, omvårdnad. 
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Historiskt har döden setts som en naturlig del av livet och som något heligt för människan 

(Donnelly & Battley, 2010). Begreppet palliativ vård kom ursprungligen från hospicevårdens 

filosofi, vilket skulle främja livskvalitet hos patienter när botande behandling inte längre var 

möjlig (Werkander Harstäde & Andershed, 2004). Betydelsen för vården har beskrivits som 

lindrande av lidande och sjukdom (Pastrana, Jünger, Ostgathe, Elsner & Radbuch, 2008). 

Behandling skulle då övergå till symptomlindrande eller livsförlängande vård för patienten 

(Socialstyrelsen, 2006). Dobrina, Tenze och Palese (2014) fann att patienter önskade få sina 

unika behov tillgodosedda. Patienter upplevde döden som en individuell händelse i livet och 

önskade själva utforma detta sociala och familjära event. Vårdpersonalens roll har beskrivits 

som unik i relation till att kunna stödja patienter i samband med palliativ vård (Sherwen, 

2014). Dobrina et al. (2014) beskrev att sjuksköterskans uppgift då blev att möta, förstå och 

följa patienterna och vidare beskrev Wu och Volker (2012) att det var viktigt att respektera 

patienters beslut gällande sin palliativa vård. I studien av Tofle (2009) beskrevs att 

sjuksköterskor upplevde att det var svårt att ge god vård då den fysiska miljön var 

begränsande. Enligt Werkander Harstäde och Andershed (2004) så kunde den palliativa 

vården innefatta vårdinrättningar och hospice verksamhet i stora variationer. I Sverige 

bedrevs den palliativa vården främst inom slutenvård, vilket var under en pågående förändring 

relaterat till färre vårdplatser och utökad hemsjukvård. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, SFS, 1982:763), 5§ definieras begreppet slutenvård till patienter som är inskrivna på 

vårdenhet där hälso- och sjukvård bedrivs.  

 

I enlighet med Baines (2012) ansågs Cicely Saunders grunda den morderna hospicevården 

under tidigt 1900 tal. Hon var en utbildad sjuksköterska som fann sitt intresse för utsatta 

människor under krigstider. Hospice rörelsen har strävat efter att individanpassa och 

säkerhetsställa värdig vård för döende patienter och de har alltid funnits en helhets filosofi 

som inkluderat psykiska, sociala, emotionella och spirituella delar hos människan. Familj och 

nära anhöriga har inkluderats i vården och ansetts särskilt viktiga för vårdkvaliteten. Moore, 

Carter, Hunt och Sheikh (2012) beskrev de moderna principerna inom hospicevård som en 

filosofi inom omvårdnaden, där vikten av den fysiska platsen och upplevelsen av 

vårdvistelsen var av stor betydelse för patienterna. Författarna underströk att upplevelsen av 

den palliativa vårdsituationens betydelse framkom ur ett samspel mellan mänskligt agerande 

och miljö. Omgivningen betraktades således ur ett socialt sammanhang tillsammans med en 

fysisk miljö inom hospice vård. Denna vårdform kunde återfinnas inom såväl privat 

verksamhet, öppen vård, hemsjukvård och sluten vård. Det var filosofin bakom 
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hospicerörelsen som utgjorde vårdformen och definition av vård, inte på vilken plats vården 

bedrevs. 

 

Den omgivande miljöns utformning inom hälso- och sjukvård hade betydelse för patienter, då 

den visade sig ha stor inverkan på deras välmående. Patienter upplevde att miljön hade stor 

betydelse gällande känsla av säkerhet, trygghet, förtroende till vården och gällande den egna 

sinnesstämningen. Detaljer i den fysiska miljön kunde upplevas som meningsfullt i vardagen 

och bidrog med olika förväntningar på vårdkvalitet. Människor och miljö ansågs som en 

integrerad del i ett gemensamt sammanhang och kunde inte separeras, det behövde ses som en 

helhet (Edvardsson, 2008). Redan under mitten på 1800- talet beskrev Nightingale (2013, s. 

11-19, 65) mycket detaljerat och nyanserat vikten av en planerad utformning i den fysiska 

miljön. Denehy (2002) beskrev Florence Nightingale som nytänkande och hennes forskning 

kom att ligga till grund för den moderna omvårdnaden. 

 

Den fysiska miljön beskrevs som både objektiv och subjektiv. Objektiviteten avspeglade 

rummets storlek, temperatur, belysning etcetera, vad som faktiskt kunde mätas. 

Subjektiviteten omfattades däremot av människans upplevelse av att vistas i miljön. Det 

ansågs vara viktigt att ta hänsyn till alla delar i utformandet av en personcentrerad vårdmiljö, 

för att miljön skulle kunna främja välmående hos patienter. Den fysiska miljön var en del 

inom omvårdnad som patienter kunde uppleva såväl hindrande som främjande. Därmed 

ställdes krav på hälso- och sjukvården, så som specifika områdeskunskaper och aktivt 

deltagande i utveckling (Wijk, 2010).  

 

Vårdinrättningar bestod av många utrymmen med olika ändamål. Patientsalar, toaletter, 

undersökningsrum, korridorer, hissar, sjuksköterskeexpeditioner och många andra utrymmen 

som kunde utvecklas. Den fysiska miljön kunde även omfatta belysning, möblering och 

design. Hur patienter kunde röra sig i miljön och tillgång till individuella ytor var av stor 

betydelse för konstruktion av sjukhus (Trochelman, Albert, Spence, Murray & Slifcak, 2012). 

Dekkers (2009) beskrev att alla människor hade rätt till att uppleva en ombonad och varm 

vårdmiljö och i studie Akkam (2012) beskrevs att alla patienter borde mötas av en mindre 

steril miljö. Enligt Gilmour (2006) så kunde ytor och material användas på mångfalt vis, då 

det endast var människans kreativitetsförmåga och fantasi som begränsade områdets 

utveckling.  
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Caspari, Eriksson och Nåden (2011) beskrev att människan genom tiderna haft ett behov att få 

uttrycka estetiska ådror och att få ta del av estetik. Redan under antiken kom dem underfund 

med hur viktig det var för mänskligt liv, då i form av konst och arkitektur. Estetiken beskrevs 

innefatta ljus, färger, natur, utsikter, ljud, dofter, arkitektur, design, konst, hygien och allmänt 

upplyftande omgivningar. Området har beskrivits som negligerat inom sjukvården, trots att 

kännedom gällande design och estetikens betydelse för hälsa och välmående belysts. 

Konsultation med professionella designers rekommenderades i samband med utformning av 

den fysiska miljön inom hälso- och sjukvård. Estetiska influenser kunde bidra till såväl 

positiva som negativa reaktioner hos människan. De psykiska, emotionella, mentala och 

spirituella delarna hos människan kunde påverkas av estetiken. De viktigaste aspekterna inom 

omvårdnaden och den estetiska utformningen beskrevs således vara att miljön skulle tillföra 

positiva upplevelser hos patienterna och att många olika människor skulle kunna avnjuta 

samma utrymmen, vilket kunde gynna social interaktion.  

 

Dailey (2012) beskrev att sjukvården ofta gjorde stora investeringar gällande 

sjukvårdsbyggnaders utseenden, som rigorösa entréer, för att locka patienter och personal till 

sjukhusen. Vilket ibland medförde att funktionalitet gick förlorad och vidare att 

framkomlighet för patienter försämrades. Det visade sig vara viktigt att både tänka praktiskt 

och attraktivt. Rasmussen och Edvardsson (2007) ansåg att vårdpersonal kunde stödja 

upplevelsen av vårdvistelse genom att medvetandegöra den fysiska vårdmiljön. Människa och 

miljö framhölls som odelbara och det var den totala upplevelsen av de båda som avgjorde om 

vårdtiden upplevdes som god eller ej. Att vistas inom slutenvårdsmiljö beskrevs av patienter 

som en främmande upplevelse, att vara malplacerad och otrygg. Vidare identifierade Douglas 

och Douglas (2004) brister inom den fysiska slutenvårdsmiljön. De ansåg att både patienter 

och dess anhöriga värdesatte den fysiska omgivningen på sjukhus och detta hade betydelse för 

patienternas tillfredställelse. Enligt Darnill och Gamage (2006) bidrog vårdmiljö till 

upplevelser av oönskade situationer och erfarenheter hos patienter, trots hög vårdkvalitet och 

kärleksfull omvårdnad. Moore, Carter, Hunt och Sheikh (2013) förklarade att den fysiska 

miljön kunde beskrivas med det metaforiska uttrycket ”therapeutic landscape”, vilket 

beskrevs vara en helande miljö för patienter. Uttrycket och förståelse inför dess betydelse 

kunde främja utveckling av den fysiska vårdmiljön och naturens goda inverkan på människan 

kunde bevaras. Ett holistiskt synsätt kunde uppnås på ett mera fullständigt vis och de belyste 

att patienter skulle kunna må bra och uppleva positiva intryck genom att befinna sig i just ett 
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terapeutiskt landskap. Detta beskrevs vidare kunna gynna och främja den sociala helheten och 

mellanmänskliga relationer.  

 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2010) har sjuksköterskor ett ansvar att skapa en 

främjande miljö för patienter, vilket har betydelse för patienters välbefinnande och integritet. 

Det är viktigt att såväl patienter som deras anhöriga och vårdpersonal känner sig välkomnade, 

sedda och delaktiga i miljön. Trochelman et al (2012) beskrev att evidensbaserad 

sjukvårdsdesign och fysisk miljö inom slutenvården borde utvecklas för att bästa möjliga 

kvalitet i omgivningen bidrog med goda upplevelser och säkerhet för patienterna. 

Socialstyrelsen (2013) definierar de fyra hörnstenarna inom palliativ vård som god 

kommunikation och relation, teamarbete, symtomlindring samt stöd till närstående. Trots att 

den fysiska vårdmiljön inte ingick i grundprinciperna framkom hur viktig vårdmiljön och dess 

utformning var inom den palliativa vården. Hälso- och sjukvården rekommenderades att 

aktivt arbeta med utformningen av vårdmiljön för att främja välbefinnande för denna 

patientgrupp. 

 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av den fysiska miljöns betydelse 

inom palliativ slutenvård. 
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Metod 

I denna litteraturstudie antogs kvalitativ forskningsmetodik, i enlighet med Holloway och 

Wheeler (2010, s. 3,11), för att ge förståelse och förklaring till vad som studerades. Detta 

genom att kvalitativ forskning lämpade sig för omvårdnadsstudier då en personcentrerad och 

holistisk grund bygger inriktningen.  

 

Litteratursökning 

I enlighet med Willman, Stoltz och Bathesevani (2006, s. 56) utfördes en pilotsökning, för att 

kunna specificera området och undersöka forskningsfronten. Pilotsökning genomfördes i 

databaserna CINAHL, PubMed och PsychINFO. Vidare utfördes en systematisk 

litteratursökning i de tre nämnda databaserna, då relevans inom ämnesområdet hade 

identifieras. De utvalda databaserna är tre stora databaser inom omvårdnad enligt Polit och 

Beck (2011, s.14) samt Willman et al. (2006, s. 72-76).   

 

Inklusionskriterier för litteratursökningen innefattade kvalitativa studier, palliativ vård, fysisk 

vårdmiljö, patientperspektiv, slutenvård, peer reviewed, publicerade år 2000- 2014 och 

skrivna på engelska, svenska eller norska. Då de flesta människor vårdas inom slutenvården 

vid livets slut ansågs denna specifika vårdmiljö vara mest relevant. De sökord som användes 

var: Palliative care, end of life care, terminal, end of life, experience of end of life care, 

palliative life experience, hospice care, environment, physical environment, health facility, 

hospice environment, environment, qualitative, qualitative studies, attitudes to health, life 

experience och narratives. I enlighet med SBUs metodhandbok (2013, s. 28-29) användes de 

booleska sökoperatorerna OR och AND i de systematiska litteratursökningarna. Termen OR 

användes för att vidga innehållet i sökningarna. Detta för att kunna använda flera synonyma 

sökord tillsammans. Termen AND användes för att slutligen sammanslå sökningarna.  

 

I databasen PsychINFO användes advanced search och begräsningar i större utsträckning då 

detta bidrog med en mer specifik sökning, enligt råd från universitetsbiblioteket 

(Bibliotekarie, A. Brännström, personlig kommunikation, 1 oktober, 2014). 

 

Sammantaget resulterade den systematiska litteratursökningen i 13 utvalda artiklar. I enlighet 

med Willman et el. (2006, s. 80) kompletterades den systematiska sökningen med en manuell 
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sökning för att viktig data inte skulle gå förlorad. Detta utmynnade i tre artiklar återfunna i 

referenslistor. 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökningen: patienters upplevelser av den fysiska miljön inom palliativ vård 

CINAHL 2014. 10.01 

Begränsningar: peer reviewed, publicerade år 2000- 2014, skrivna på engelska, svenska eller norska. 

Söknr *) Sökord Antal träffar        Antal valda 

1 CH Palliative care 18, 165  

2 FT Terminal* 22,176  

3 FT End of life 9,975  

4  1 OR 2 OR 3 38,771  

5 FT Physical environment 1,668  

6 CH Health facility 

environment 

3,921  

7 CH Environment 6,495  

8 FT Hospice environment 50  

9 FT Palliative life experience 16  

10  5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 11,748  

11 CH Life experience 10,394  

12 FT Qualitative* 69,746  

13 CH Qualitative studies 51,152  

14 CH Narratives 8,157  

15  11 OR 12 OR 13 OR 14 81,235  

16   4 AND 10 AND 15 40                    7 (2) 

PubMed 2014.10.01 

Begränsningar: peer reviewed, publicerade år 2000- 2014, skrivna på engelska, svenska eller norska. 

Söknr *) Sökord Antal träffar        Antal valda 

1 MSH Palliative care 51,267  

2 MSH Hospice care 10,525  

3  1 OR 2 57,013  

4 FT Qualitative 137,187  

5 MSH Attitudes to health 252,846  

6  4 OR 5 368,560  

7 MSH Health facility 

environment 

8,058  

8  3 AND 6 AND 7 33                    1 (2) 

PsychINFO 2014.10.01 (advanced search) 

Begränsningar: Peer Reviewed, Scholarly Journals, Subject inkluderat: Palliative care, Subject exkluderat: 

caregivers, health personnel, nurses, health personnel attitudes, lower income level, pedeatrics, intensive care, 

Classification: Homcare and hospice, inpatient and hospital services, Agegroup: Exkluderat alla människor < 18 

år, Population: exkluderat outpatient. 

Söknr *) Sökord Antal träffar        Antal valda 

1 TSH Palliative care 1,065  

2 TSH End of life care 7,581  

3  1 OR 2 8,247  

4 FT Experience of end of life 

care 

1,933  
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Forts. Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Söknr *) Sökord Antal träffar        Antal valda 

5 TSH Environment 4,743  

6  4 OR 5 6,675  

7  3 AND 6 2,532  

8  (Begränsningar) 34                       2 

*) CH- Cinahl headings, TSH- Thesaurus, MSH- MeSH, FT- fritextord. (2)- antal dubletter 

Manuell sökning 2014.10.01 

 

                       3 

 

 

När det slutliga träffältet var identifierat lästes först titlar och abstrakt igenom. Utifrån detta 

valdes artiklar ut som svarade på syftet. Vidare lästes artiklarna igenom i sin helhet för att 

slutligen nå fram till relevanta utvalda artiklar (Figur.1, Figur.2, Figur.3).   

 

Figur 1 Flödesschema- urval CINAHL. 

 

 

Figur 2 Flödesschema- urval PubMed 

  

 

Figur 3 Flödesschema- urval 

PsychINFO
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Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskningen av de funna artiklarna genomfördes med stöd av Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU, 2013, bilaga 5), metodhandbok och mall för kvalitetsgranskning 

av studier med kvalitativ forskningsmetodik– patientupplevelser. Varje enskilt protokoll 

anpassades för varje specifik artikel för att uppnå en korrekt granskning. Exempelvis 

exkluderades frågan angående om resultatet utmynnade i någon ny teori eller modell om 

utgångspunkten inte var detta. I kvalitetsgranskningsmallen kunde svar som ”Ja”, ”Nej” och 

”Oklart” utläsas. För att kunna fastställa om studien var av låg, mellan eller hög kvalitet gavs 

varje svar en siffra, svaret ja = 1 poäng, nej och oklart = 0 poäng. Efter poängsättningen 

sammanställdes summan av poängen och delades med total antal poäng som kunde uppnås för 

artikeln, vilket gav ett procentuellt svar. Utifrån detta erhöll varje separat artikel 

kvalitetsgradering hög- medel- eller låg kvalitet (jfr Willman et al., 2006, s. 95-96), (Tabell 

2). 

 

Tabell 2 Översikt kvalitetsgradering 

100- 80 % Hög kvalitet 

79- 70 % Medel kvalitet 

69- 60 % Låg kvalitet 

 

11 artiklar erhöll hög kvalitet och 2 artiklar erhöll medel kvalitet (Tabell 3). Vi valde att ta 

med artiklar med medel kvalitet eftersom att dessa ändå bedömdes inneha ett trovärdigt 

resultat samt svarade mot syftet. 

 

Tabell 3 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=13) 

Författare (år) 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare Datainsamling/ 

dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Beng et al. (2014) 

Malaysia 

 

Kvalitativ 

 

n= 20 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

tematisk 

innehållsanalys 

 

Sjukhusmiljön bidrog till lidande. Detta 

innefattade att bli medpatient till väldigt 

sjuka människor, att patienter upplevde sig 

bundna till sängen och att de aldrig fick 

komma upp, vilket relaterades till 

medicinteknisk utrustning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medel 
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Forts. Tabell 3 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=13) 

Författare (år) 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare Datainsamling/ 

dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

 
Broom et al. (2011) 

Kanada 

 

Kvalitativ 

 

n= 20 

 

Intervjuer/ 

tematisk 

innehållsanalys 

 

Deltagare beskrev varierande upplevelser av 

omgivningen på hospice. Det eftersöktes en 

vård som innebar att vårdas för att leva och 

inte dö. Deltagare beskrev saknad av att 

kunna utföra vanliga vardagsaktiviteter, att 

vilja vara i en mera hemlik miljö och titta ut 

mot en fin utsikt.  

 

 

Hög 

 

Cannaerts et al. 

(2004) Belgien 

 

Kvalitativ 

 

n=7 

 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

observationer/ 

tematisk 

innehållsanalys, 

Grounded Theory 

 

Det framkom stora skillnader i önskan 

angående miljöns utformning. Någon ville 

uppehålla sig i ett eget rum medan annan 

önskade dela rum med andra. Renlighet, 

djur, frisk luft, naturen och utsikt framkom 

som viktiga delar i miljön.  

 

 

Hög 

      

Cohen et al. (2002) 

Kanada 

Kvalitativ n= 60 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

manifest 

innehållsanalys 

Den fysiska miljön var betydelsefull och 

utgjordes av att kunna komma ut i naturen, 

njuta av fågelsång, vackra färger, blommor 

och träd. Inomhus var det viktigt med lugn 

och ro. 

 

Hög 

 

Larkin et al. (2007) 

Belgien, England, 

Irland, Spanien, 

Nederländerna, 

Italien och Schweiz  

 

Kvalitativ 

 

n= 100 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

fenomenologisk 

innehållsanalys 

 

Deltagare önskade få acklimatisera sig 

ensam i ett tyst och vackert rum. Lyxig miljö 

bidrog med känslor av att vara unik. Att bli 

flyttad mellan enheter upplevdes negativt. 

Patienter uppskattade när de erbjöds 

möjlighet att själva inreda rum med 

personliga föremål från hemmet.  

 

 

Hög 

 

Lemieux et al. (2004) 

Kanada 

 

Kvalitativ 

 

n= 10 

 

Intervjuer/ 

kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Deltagare beskrev välbefinnande av att 

kunna uttrycka sin sexualitet och fysiska 

närhet, kramar samt hålla varandra i hand. 

Det framkom att deltagare upplevde delade 

salar, för små sängar och för lite privat 

utrymme för att kunna uttrycka sin sexualitet 

på ett bra sätt.  

 

Medel 

 

Payne et al. (2007) 

England 

 

Kvalitativ 

 

n= 29 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys, 

Grounded Theory 

 

Önskemål för ett bättre välbefinnande 

identifierades och relaterades till enskilda 

rum eller flerbäddsrum, mindre störande ljud 

från vårdpersonal och apparatur. Det lokala 

sjukhusets omgivning var trevlig och 

parkeringsplatser främjande för de 

inneliggandes anhöriga och främjade besök. 

 

 

Hög 
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Forts. Tabell 3 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=13) 

Författare, år, 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare Datainsamling 

dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Rasmussen et al. 

(2000) Sverige 

 

Kvalitativ 

 

n= 12 

 

Intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Den vård deltagare erhöll på ett hospice 

kunde inte separeras från den omgivande 

miljön. Tillgång till privata utrymmen, 

vacker omgivande miljö och goda 

samlingsplatser ansågs stödjande.  Ljud och 

inredningsdetaljer kunde ha såväl stödjande 

som hämmande effekt på måendet. 

 

 

Hög 

 

Rowland et al. (2008) 

England 

 

Kvalitativ 

 

n= 12 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Den fysiska miljön hade stor betydelse för 

upplevelsen att vårdas på sjukhus. Deltagare 

önskade att få välja mellan flerbäddsrum och 

enkelrum. Hygien, renlighet, ljusa och 

luftiga miljöer var viktigt. Det kunde 

upplevas som isolerande och ensamt att bara 

vara en person i ett rum.  

 

 

Hög 

      

Spichiger (2009) 

Schweiz 

Kvalitativ n= 10 Intervjuer och 

observationer/ 

tematisk 

innehållsanalys 

Deltagare upplevde sjukhuset som en 

nödvändig men oälskad plats att vara på. 

Upplevelsen av sin vistelse varierade med 

tiden och var därmed inte konstant. 

Deltagare beskrev hur det var att möta en 

obekant miljö och saknaden av tystnad. 

Hög 

  

 

Stomberg (2009) 

Sverige 

 

Kvalitativ 

 

n= 9 

 

Öppna intervjuer/ 

latent 

innehållsanalys 

 

Deltagare beskrev behov av lugn och trevlig 

miljö. Hemlik omgivning uppskattades och 

relaterades till mindre störande ljud och 

avsaknaden av sjukhus- lukt. Det var viktigt 

att kunna bjuda in sina vänner, familj och 

husdjur samt ägna sig åt fritidsintressen.  

 

 

Hög 

 

Tan et al. (2005) 

Australien 

 

Kvalitativ 

 

n= 12 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

tematisk 

innehållsanalys 

 

Den omgivande miljön var viktig och 

relaterades till själsligt uttryck. Att vara i 

enskildhet, välja enkelrum, att få tillgång till 

bättre gemensamma utrymmen samt tillgång 

till natur och musik ansågs främjande. 

Patienter saknade sina husdjur. 

 

 

Hög 

 

Thomsen et al. (2011) 

Danmark 

 

Kvalitativ 

 

n= 11 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

tematisk 

innehållsanalys, 

Grounded theory 

 

Patienter beskrev hopp genom att kunna 

njuta av naturen, bibehålla vardagen och 

kunna vara med sin familj.  Det återfanns 

stödjande att vara i en välkänd omgivning, 

lyssna på musik, kunna välja enskildhet och 

att njuta av avkopplande aktiviteter. 

 

 

 

 

 

Hög 
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Dataanalys 

I enlighet med Graneheim & Lundman (2004) antogs en kvalitativ manifest innehållsanalys 

för analysarbetet, för att kunna beskriva personers upplevelser. 

 

Den manifesta ansatsen utgjordes av en textnära bearbetning, utan att föregå något med 

tolkning. Samtliga artiklar lästes igenom i sin helhet upprepande gånger av båda författarna, 

för att bilda en god uppfattning och skapa en helhetsbild. Text som svarade mot syftet 

extraherades, vilket resulterade i 239 textenheter. Dessa numrerades efter artikel samt i 

kronologisk ordning, för att varje textenhet skulle kunna återfinnas i sitt ursprungliga 

sammanhang. Textenheterna översattes till svenska och kondenserades, vilket innebar att lyfta 

ur de meningsbärande delarna utan att förlora sammanhang och kärnan i texten. Vikt lades vid 

enheternas storlek så att de täckte upp underliggande mening utan att de blev för stora. 

Samtliga kondenserade textenheter skrevs ut på papper, klipptes isär och placerades på ett 

bord vilket gav en god överblick. Vidare sorterades textenheterna efter innehåll och mening, 

vilket bildade kategorier. Kärnan i analysen utgjordes av sammanställning av kategorier i små 

steg med en ständig återblick till textenheterna och innehållet i sin helhet. Kategorisering 

fortskred till analysmättnad uppnåtts, vilket innebar att alla textenheter var inkluderade och 

inte passade i någon annan kategori (jfr Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Resultat  

Resultatet sammanställdes i 4 kategorier (tabell 4), presenterade i löpande text med utdrag av 

enskilda citat från originalkällorna.  

 

Tabell 4 Översikt över slutliga kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att värdesätta hemlikhet och rum för anhöriga. 

Att vilja välja mellan enskildhet och gemenskap. 

Att känna välbefinnande av god design, komfort och renlighet. 

Att kunna ta del av naturen är stärkande. 

 

Att värdesätta hemlikhet och rum för anhöriga. 

I studier (Cannaerts et al., 2004; Rasmussen et al., 2000) beskrevs upplevelser av trygghet i 

miljön när den var hemmalik, bekväm och icke sjukhuslik i dess utformning. Larkin et al. 
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(2007) beskrev att miljö som gav känsla av permanent vistelse bidrog till hemlikhet och 

Thomsen et al. (2011) att vistelse i en familjär omgivning hade god effekt för patienterna. 

 

”I´d rather be home, of course, but they brought things from home and when I wake 

up, nice, cosy, then you don´t have that longing” (Larkin et al., 2007, s. 74) 

 

I studier (Larkin et al., 2007; Rasmussen et al., 2000) beskrevs hur viktigt det upplevdes med 

en familjär och bekant känsla i den miljö patienter befann sig, vilket gjorde att de kände sig 

unika som individer. En del palliativa vårdenheter tillät patienter att ta med egna saker och 

skapa en personlig omgivning, vilket upplevdes meningsfullt och det innebar enklare 

förflyttning från hemmet till palliativ vårdenhet. Flera studier (Broom & Cavenagh, 2011; 

Spichiger, 2009) beskrev saknaden av det egna hemmet och en hemlik miljö, vilket enligt 

Spichiger (2009) kunde utgöras av små betydelsefulla ting i omgivningen. Rowlands och 

Noble (2008) beskrev att patienter uppskattade att få se sina egna tillhörigheter och 

möblemang, då det upplevdes bekvämt och personligt. 

 

”I have my radio here, a picture of my father and mother, a picture of my wife, I 

have a piece of my own home brought here...” (Larkin et al., 2007, s. 75) 

 

I studier (Cohen & Leis, 2002; Lemieux et al., 2004; Rasmussen et al., 2000; Tan et al., 2005) 

framkom att patienter upplevde kvalitet i livet när de fick besök från anhöriga, när familj 

kunde övernatta och när det fanns plats för de anhöriga i miljön. Stomberg (2009) beskrev 

vidare att patienter upplevde uppskattning då husdjur fick besöka dem under vistelse. Vidare 

beskrev Thomsen et al. (2011) att patienterna önskade att få umgås med sin familj och att 

utrymme skulle finnas för att göra detta möjligt vilket då bidrog till känsla av normalitet och 

vardag. Att få sova en sista natt med sin son upplevdes som ett realistiskt hopp och som 

meningsfull samvaro.   

 

I studien av Payne et al. (2007)  beskrevs att palliativ vård på lokala sjukhus upplevdes mer 

bekvämt i jämförelse med större sjukhusmiljö. Detta eftersom att besök från familjen 

underlättades på grund av mindre avstånd till de lokala sjukhusen, bättre tillgång till 

parkeringar och familjen kunde komma och gå som de önskade. Detta underlättade för de 

anhöriga att kunna ta sig hem för att vila en stund, innan de återvände till sjukhuset, vilket 

patienter ansåg gynna besök och minska mödan för familjen. 
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Att vilja välja mellan enskildhet och gemenskap. 

Studier (Lemieux et al., 2004; Payne et al., 2007; Rasmussen et al., 2000; Rowlands & Noble, 

2008; Stomberg, 2009; Tan et al. 2005;) beskrev patienters behov av att få vara enskilt. Att få 

vara enskilt i eget rum var bra för upprätthållande av värdighet och integritet (Payne et al., 

2007; Rasmussen et al. 2000; Rowlands & Noble, 2008;). Patienter beskrev även att de 

upplevde att vistas i eget rum som positivt för dem själva men även för deras familj 

(Rasmussen et al., 2000). Patienter beskrev också att de upplevde frihet i enkelrum, vilket 

upplevdes främja möjlighet till intimitet (Lemieux et al, 2004). 

 

“…But once we got our private room, things changed. She was sitting on the bed, 

we were holding, kissing, hugging...I could be more open, I could let my feelings go 

(crying)...in the private room, you can open up and be more yourself.” (Lemieux et 

al., 2004, s. 633) 

 

I en studie (Payne et al., 2007) beskrev patienter upplevelser av att sjukvårdsenheter de 

vistades på hade bristande tillgång till enkelrum. Lemieux et al. (2004) identifierade problem 

för patienter att finna privata utrymmen för samtal inom sjukhusmiljö. Vidare beskrev Beng et 

al. (2014) att vistelse i enkelrum kunde upplevas negativt då patienterna hade svårt att få tiden 

att gå, samt även i annan studie (Rowlands & Noble, 2008) att patienter ansåg ensamhet som 

riskfyllt för välmåendet. 

 

Vidare beskrev studier (Rasmussen et al., 2000; Rowlands & Noble, 2008) att patienter själva 

ville välja ifall de skulle vårdas i enkel- eller flerbäddsrum under sin vårdtid. I Payne et al. 

(2007) upplevdes det viktigare vilket rum (enkel- eller flerbäddsrum) patienterna fick än 

vilket sjukhus dem skulle vårdas på. Beng et al. (2014) beskrev att patienter upplevde obehag 

och ovilja att komma till vårdsal där de sett andra människor dö. 

 

I studier (Payne et al., 2007; Tan et al., 2005) beskrev patienter att bli förflyttad mellan rum 

och salar som något negativt.  

 

“I felt double crossed. . . .Perhaps I didn’t deserve that room; perhaps I didn’t work 

for it in the right way.”(Tan et al., 2005, s. 1052) 
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I studier (Rasmussen et al. 2000; Rowlands & Noble, 2008; Tan et al, 2005) beskrev patienter 

att de önskade mer utrymme för gemenskap med flera personer. Samlingsplatser som matsalar 

och dagrum ansågs bra för kommunikation med andra människor vilket bidrog till interaktion 

och gemenskap.  

 

I en studie (Rowlands & Noble, 2008) beskrevs att patienter upplevde gemenskap med andra 

som fantastiskt och avkopplande. Interaktion med medpatienter var viktig för ömsesidigt stöd 

och support. Att få vistas tillsammans med andra beskrevs minska känslor av ensamhet i 

sjukdom och att inte känna sig isolerad. Lemieux et al (2004) och Payne et al (2007) beskrev 

att patienter upplevde att de kunde vara intima trots gemenskap av andra medpatienter. Vidare 

beskrev dock flera studier (Beng et al., 2014; Lemieux et al., 2004; Rasmussen et al., 2000; 

Rowlands & Noble, 2008;) negativa upplevelser relaterat till att vara i gemenskap med andra.  

Beng et al., (2014) beskrev att patienter blev störda av deras medpatienter och enligt Lemieux 

et al. (2004) saknade en del patienter tillgång till enskildhet då de vistades i flerbäddsrum. 

Rowlands och Noble (2008) beskrev att patienter upplevde oro över vilken inverkan den egna 

personen hade på övriga medpatienter samt att det uppkom störningsmoment i rummen där 

flera personer vistades. Att dela rum med en patient som hade smärta upplevdes som 

problematiskt, även om denne själv inte förde något oväsen. 

 

”If you have a patient who comes in in pain, and they don’t shout a lot but there’s a lot 

of movement in the night because they’re in pain. Nurses walking back and forth, a side 

ward would be ideal because you’re not disturbing the other patients.” (Rowlands & 

Noble, 2008, s. 772). 

 

Att känna välbefinnande av god design, komfort och renlighet. 

I en studie (Rasmussen et al., 2000) beskrevs upplevelser av att vårdas i vacker fysisk miljö 

som stödjande för patienter vilket bidrog till att bibehålla värdighet och återfå mening och 

kontroll i livet. När upplevelser av den fysiska miljön beskrevs som gudomlig och 

imponerande ansågs det vara lugnande, harmoniskt och avslappnande för patienter. Rowlands 

och Noble (2008) bekräftade att en vacker omgivning var viktig, dock beskrev patienter att de 

kände sig obehöriga till att ställa krav och kom därför att acceptera sin omgivning. Vidare 

beskrev Broom och Cavenagh (2011) att vårdenheter överraskade då vacker omgivning 

förekom. Känslor av hopp och kärlek framkom i samband med den fysiska miljöns 

utformning. 
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”I think it could be more, less hospitalized, like a lounge chair, or, painted, nice colours 

and, I think that would help a lot. Yeah, I think you do, you lose yourself. As a person, 

as an individual, I think you do” (Broom & Cavenagh, 2011, s.107). 

 

I en studie (Larkin et al., 2007) beskrevs upplevelser av att känna sig nöjd och unik i en miljö 

som titulerades lyxig. Patienter kunde jämföra rummet de blev tilldelade med palats och fina 

hotell vilket ansågs stärkande för välbefinnandet. I studier (Cannaerts et al. 2004; Rasmussen 

et al., 2000; Thomsen et al., 2011) beskrevs tillgång till varma bad eller bubbelbad inom 

sjukhusmiljö som njutningsfullt och bidragande till upplevelse personcentrerad vård och 

komfort.  

 

”When I saw the room, it seemed like it was the last straw…that it was going to be the 

last straw because such luxury cannot be given to everyone, to any patient, this is 

special, I was special” (Larkin et al., 2007, s. 74). 

 

I studier (Rasmussen et al. 2000; Rowlands & Noble, 2008) beskrevs vackra färger, textilier, 

konst, akvarium och levande ljus som meningsfullt och stödjande för välbefinnandet, vilket 

bidrog till sinnesfrid för patienterna. Vidare beskrev Lemieux et al. (2004) att icke inbjudande 

fysisk miljö och sängens storlek upplevdes som hinder för intimitet inom sjukhusmiljön, 

önskemål om större sängar förekom. Spichiger (2009) och Rasmussen et al. (2000) beskrev 

komfort som viktigt. Då många patienter spenderade mycket tid i sängen kom sängen att bli 

en central del av miljön. 

 

”Then I got a soft bed, which was already paradise on earth” (Spichiger, 2009, s. 19) 

 

I Studier (Payne et al., 2007; Rowlands & Noble, 2008) beskrevs ljus och luftig miljö 

främjande för patienterna. Ljusa rum ingav lugnande känsla och hade positiv inverkan på 

humör och välbefinnande samt att hygien och renlighet kunde synliggöras. Vidare beskrev 

Payne et al. (2007) att de lokala mindre sjukhusen hade en bättre renlighet och hygien i 

jämförelse med större sjukhus. 

 

”Being in a bright and airy ward makes you feel better in yourself” (Rowlands & 

Noble, 2008, s. 771). 
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Studier (Rasmussen et al. 2000; Tan et al. 2005) beskrev ljud som väsentligt för patienters 

välmående. Lugnande och främjande ljud beskrevs av patienter som att få lyssna till sin 

favoritmusik och sina favorit radioprogram. Naturliga ljud, som porlande vatten från en 

fontän ingav patienterna känsla av att vara unika. Vardagliga ljud som buller från en 

dammsugare eller från bilar framhävdes som bra oljud. Detta beskrevs som främjande för 

känslan av att livet går vidare. Ovälkomna ljud beskrevs i flertalet studier (Beng et al., 2014; 

Payne et al., 2007; Rasmussen et al., 2000; Spichiger, 2009). Rasmussen (2000) beskrev att 

patienter uppskattade frånvaro av buller, slammer från dörrar, höga röster och fotsteg. Payne 

et al. (2007) beskrev att patienter inte kunde uppskatta sin omgivning i en bullrig miljö och 

det framkom i Beng et al (2014) att medpatienter och personal kunde uppbringa irriterande 

ljud. Larkin et al. (2007) beskrev att patienter ville acklimatisera sig i tyst miljö. Däremot 

identifierade Rasmussen et al. (2000) att en allt för tyst omgivning även kunde upplevas 

negativt. 

 

”… [the nurses] all giggle, you know a lot, and I´m glad they do, but it gets on my 

nerves, that´s me, I mean nothing against the girls laughing, they like a good laugh, … 

I´d sooner be quiet …” (Payne, 2007, s. 498). 

 

I studier (Beng et al. 2014; Broom och Cavenagh, 2011; Cannaerts et al. 2004; Rowlands & 

Noble, 2008) beskrevs att bibehålla kontroll och självständighet i miljön som en viktig aspekt 

bland patienter. Det var viktigt att kunna föra sig i omgivningen, att komma åt möblemang 

och att få tillgång till hjälpmedel för att underlätta aktivering. Medicinsk teknisk utrustning 

som sladdar och apparatur kunde bidra med att patienten kände sig låst i sin omgivning. 

 

Att kunna ta del av naturen är stärkande. 

I studier (Cohen & Leis, 2002; Tan et al., 2005) beskrevs att patienter hade behov av 

utomhusmiljö (a.a.). Patienter beskrev att livskvalitet kunde upplevas genom att gå ut och 

njuta av växter, naturens färger och att få en omgivning som indikerade liv (Cannaerts et al. 

2004; Cohen och Leis, 2002). Vidare beskrev Payne et al. (2007) och Larkin et al. (2007) 

patienters glädje över att ta del av naturen via verandor och balkonger. De som inte orkade gå 

på promenader kunde på så vis uppleva känslor av att vara i naturen. Studier (Cohen & Leis, 

2002; Stomberg, 2009) beskrev patienters önskningar om att få ta del av frisk luft, vilket 

bidrog till förnöjsamhet. 
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”To be abel to go out, to enjoy the trees and the air and the flowers and the colours, 

and to hear the birds singing, that’s Quality of life” (Cohen & Leis, 2002, s. 54). 

 

I en studie (Spichiger, 2009) beskrevs kontakt med utomhusmiljö bidragande till en helt 

annan upplevelse av den fysiska miljön som patienter befann sig i, de kunde känna 

uppskattning till miljön. Vidare identifierade Thomsen et al. (2011) upplevelser av hopp i 

samband med utomhusvistelse, patienter kunde ta sig ur sängen och ut från sjukhus och 

därmed fly sjukdomen för en stund, ta del av naturen och njuta av solen. Rowlands och Noble 

(2008) samt Tan et al (2005) beskrev att trädgårdar kunde få patienter att må avsevärt bättre 

trots sjukdom. Patienter önskade blomsterträdgårdar och bänkar i utomhusmiljön vilket kunde 

främja utomhusvistelsen och stärka välbefinnande. En studie (Broom & Cavenagh, 2011) 

beskrev även att patienter uppskattade vardagliga trädgårdsarbeten, vilket kunde stärka 

känslan av normalitet. 

 

I studier (Rasmussen et al., 2000; Rowlands & Noble, 2008) beskrevs att svårt sjuka och 

döende patienter kunde bibehålla kontakt med naturen direkt från sängen med en vacker utsikt 

över landskap, träd och andra natursköna bilder. Glädje upplevdes av patienter som hade 

tillgång till vacker utsikt. Vidare beskrev Rowlands och Noble (2008) i sin studie att patienter 

mådde avsevärt bättre av vacker utsikt i jämförelse med att stirra in i sjukhusets innerväggar. 

Patienterna talade om naturen som något bekant och ville uppleva det även på sjukhus. Stora 

fina fönster uppskattades för att kunna se ut över naturen eller över vackra trädgårdar. 

 

”Being able to look around and see outside. They´ve got lovely big windows here” 

(Rowlands & Noble, 2008, s. 772). 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av den fysiska miljön 

inom palliativ slutenvård. Resultatet fastställdes med fyra slutliga kategorier: Att värdesätta 

hemlikhet och rum för anhöriga; Att vilja välja mellan enskildhet och gemenskap; Att känna 

välbefinnande av god design, komfort och renlighet; Att kunna ta del av naturen är stärkande.  
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I denna litteraturstudie identifierades flertalet viktiga aspekter till förmån för en mera hemlik 

och familjär upplevelse när patienter vårdades inom den palliativa slutenvården. Författarna 

bar med sig förförståelse gällande hemlikhetens goda effekt och patienternas val av 

vårdalternativ, då forskning tidigare beskrivit en utökad hemsjukvård (jfr Werkander Harstäde 

& Andershed, 2004). Tong et al. (2003) bekräftade behovet av mer hemlik miljö, patienter 

upplevde den palliativa slutenvården som steril och de saknade den goda värmen som de 

upplevde i det egna hemmet. Lewis (2013) framhöll vikten av att patienter själva skulle få 

tillgång till en egen utformad fysisk miljö, så som att byta ut sjukhusens lakan mot lakan från 

det egna hemmet. Resultatet i denna litteraturstudie beskrev anhörigas goda inverkan för 

välmående samt vikten av tillfredställande utrymme, för att familj skulle kunna vara delaktiga 

i den palliativa slutenvården. I Lundberg, Olsson och Fürt (2013) beskrevs att patienter 

uppskattade då anhöriga gavs möjlighet att vistas på vårdinrättning och att de kunde njuta av 

middagar och festtillställningar tillsammans, i stora och rymliga lokaler. Vidare beskrev 

Douglas och Douglas (2006) att patienter önskade att kunna ta med sin familj till trevliga 

sammanhang, så som caféer eller butiker när de befann sig på sjukhus. Enligt Strandberg, 

Norberg och Jansson (2001) var det viktigt att komma ihåg, att alla patienter inte hade någon 

familj. Dessa patienter kunde finna större trygghet i att vårdas på sjukhus där de fick 

möjlighet att vara i gemenskap med andra människor i större utsträckning än i det egna 

hemmet. Ensamma patienter utvecklade mer djupgående relationer till vårdpersonal. En studie 

(Rasmussen & Edvardsson, 2007) framförde att sjukvårdspersonal med hjälp av känslighet 

inför varje unik individ kunde skapa förutsättningar för en trivsam miljö. Trots detta så var det 

människans egna förväntningar som filtrerade upplevelsen av vårdmiljön. Oavsett om miljön 

var hemlik så var det patienten själv som med den egna känslan avgjorde om den hemlika 

miljön var främjande eller inte.  

 

I denna litteraturstudie identifierades att patienter önskade träffa sina husdjur under vistelse 

inom palliativ slutenvård. I resultatet kunde de många gånger utläsas att husdjuren bidrog med 

familjär känsla och dem sågs som familjemedlemmar. I enlighet med Ridby, Payne och 

Froggatt (2010) samt Geisler (2004) bekräftades författarnas fynd och det var väsentligt för 

patienter att upprätthålla kontakt med sina husdjur. Geisler (2004) beskrev vidare att kontakt 

med husdjur hade en god inverkan för välmående och främjade interaktion mellan patienter, 

då djuren bidrog med samtalsämnen. Patienter som hade kontakt med husdjur hade bättre 

hälsa och minskade risken för depression och känslor av ensamhet. Med forskning som 

ytterligare stärker husdjurens roller bör således sjukvården bistå med utrymme för djur i 
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vården, längtan efter djuren kan därför jämföras med en längtan efter familjen eller patientens 

egen hemmiljö, den miljön och det liv som ansågs tillhöra vardagen. I sin tur anser författarna 

att vardag kan bidra med normalitet under vistelse inom sjukvården. 

 

Resultatet i litteraturstudien beskrev att patienter önskade få tillgång till enkelrum eller eget 

utrymme i samband med palliativ vård. Författarnas bar med sig etiska dilemman gällande 

situationer där palliativa patienter placerats i flerbäddsrum den sista tiden i livet vilket även 

kunde styrkas i flertalet studier. Ett intresse för utformning av omgivande miljö inom palliativ 

vård väcktes således av forskarnas egna erfarenheter och tankar.  Detta utvecklade Brereton et 

al. (2012) som beskrev att även sjuksköterskor önskade att patienter skulle få tillgång till eget 

rum i samband med vård i livets slut. Detta medförde inte sällan att sjuksköterskor aktivt 

arbetade med att förflytta den döendes medpatienter till annan vårdsal, alternativt finna ett 

enkelrum till den döende. I motsats till denna litteraturstudies resultat beskrevs att det 

framförallt var anhöriga som önskade enkelrum och komfort. Det framkom även att större 

behov av enskildhet uppkom då palliativ vård bedrevs inom akutvårdsavdelningar. Ridby et 

al. (2010) visade i sin studie att det återfanns stora variationer angående personers önskan att 

bli vårdad i enkelrum eller flerbäddsrum. Dock vittnade även patienter vilka vårdades i flersal, 

om känslor av ensamhet trots gemenskap med andra medpatienter. De patienter som föredrog 

flerbäddsrum upplevde detta som bättre relaterat till känsla av säkerhet. Dock kunde tillfälliga 

konflikter uppstå mellan medpatienter i flerbäddsrum. Resultatet i denna litteraturstudie 

beskrev även patienters upplevelser av fysisk vårdmiljö i relation till sexualitet och intimitet i 

samband med vård i enskildhet och gemenskap med andra medpatienter. Bowden och Bliss 

(2009) bekräftade att intimitet sammankopplades med den fysiska miljön inom palliativ vård. 

Förutom att sängarna var för små och behov av enskildhet var stort ansågs miljön vara alltför 

institutionell och oinbjudande. Enligt Steinke (2005)  hade även äldre patienter behov av 

sexualitet och intimitet, vilket kunde inkludera sexuell aktivitet. För många människor var 

detta direkt kopplat till god livskvalitet. I en studie (Kotronoulas, Papadopoulou & Patiraki, 

2009) har det beskrivits att sjuksköterskor var begränsade i kunskap och kommunikativa 

färdigheter gällande sexualitet och intimitet hos svårt sjuka patienter. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie beskrev patientsalar som något viktigt för patienters 

välmående och att små rum var något som upplevdes begränsande, exempelvis gällande 

möjlighet att ta emot familj och anhöriga. I motsats till resultatet i litteraturstudien så fann 

Brereton et al. (2012) att patientrummens storlek hade betydelse, i det avseendet att ett alltför 
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stort rum bidrog till sämre självkänsla hos patienten. Den fysiska miljön ansågs dock inte vara 

lika viktig som den professionella känslan sjukvårdspersonal kunde eller inte kunde förmedla. 

Vidare var det även efter döden viktigt för anhöriga att rummet där patienten dog 

arrangerades väl för att de skulle kunna ta ett värdigt farväl. Författarna till denna 

litteraturstudie valde att belysa tiden efter att döden inträffat för att ytterligare bidra med 

tankar kring etik, moral och värdighet inför patienten. Patienten skall visas hänsyn även efter 

döden och anhörigas känslor, upplevelser och behov bör tillgodoses för att lindra lidande. 

 

I denna litteraturstudie beskrevs att design och utformning var betydande för välmående hos 

patienterna. Studier (Salonen et al., 2013; Timmermann, Uhrenfeldt & Birkler, 2013) 

utvecklade vidare att salar inom slutenvårdsmiljö borde inredas med lugnande kulörer. 

Specifika färger visade sig ha olika betydelse för upplevelse och välmående. Vidare beskrevs 

arkitektur som en omfattande del av den fysiska miljön, då gällande vårdsalar och andra 

privata och gemensamma utrymmen, vilket kunde förbättra välbefinnande för patienter och 

anhöriga. Keegan och Drick (2011) beskrev vidare att det var nödvändigt med speciell design 

för den svårt sjuke patienten, vilket bland annat innefattade estetisk konst i taket, på toaletter 

och mera komfortabla textilier. I enlighet med Caspari, Eriksson och Nåden (2011) belystes 

estetikens inverkan på människan. Det har visats sig ha fysiska såväl som psykiska 

inverkningar på patienternas välmående. Bland annat ansågs luftiga gemensamma ytor ha en 

god effekt för interaktion mellan patienter och det sociala samspelet. Patienter bör känna sig 

lockade till de lokaler de kommer att vårdas i för att på så sätt skapa förutsättningar för god 

vårdkvalitet. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie beskrev att naturen var något som patienter upplevde som 

stärkande. Naturen ingår i de estetiska delarna och kan bidra med såväl kreativitet som 

välmående för patienter. Estetikens täta sammankoppling med människans varande sträcker 

sig långt tillbaka i tiden och har väckt författarnas intresse. I enlighet med Caspari, Eriksson 

och Nåden (2011) utforskades området djupare och vidhölls under studiens gång. Jiang (2014) 

beskrev i en studie att ”Healing gardens” och den naturliga omgivningen i sjukhusmiljö 

reducerade stress och främjande välmående. Vidare beskrevs att detta innefattade patienter 

men även sjukvårdpersonal. I jämförelse med andra länder hade Kina kommit så långt att 

studier då gjordes på vilka typer av gröna växter som var bäst lämpade för specifik miljö. I 

studie (Salonen et al., 2013) beskrevs även att direkt eller indirekt tillgång till natur var viktigt 

för välmående hos patienter men även för sjukvårdspersonal. Den indirekta kontakten med 



23 
 
 

naturen för personer som inte själva kunde ta sig ut bestod, förutom tidigare nämnda aspekter 

i litteraturstudiens resultat, av terrarier och takfönster. Vidare beskrevs att utomhusmiljö inom 

hälso- och sjukvård inte skulle innefatta rök, avgaser, oljud, direkt solljus och folkmassor. 

Personer som var immunosupprimerade skulle däremot inte utsättas för färska blommor, 

krukväxter eller torkade blommor. Dock beskrev Timmermann et al. (2013) att patienter som 

haft ett rikt och aktivt uteliv kunde påverkas negativt av fina utsikter från sjukvårdsenheter. 

Då patienterna såg den vackra utemiljön blev saknaden av naturen större och de påmindes om 

alla de förmågor som de förlorat.  

 

Resultatet kan anses främja patienter inom hälso- och sjukvården ur ett generellt perspektiv, 

då alla människor ska ses i ett helhetsperspektiv. Ett holistiskt synsätt ska prägla 

omvårdnaden oavsett vilken patientgrupp som avses vårdas. Detta kan däremot inom det 

palliativa omvårdnadsområdet ses som en vägledning och ge en ökad förståelse inför dess 

komplexitet. Då alla människor är unika individer skulle det vara etiskt orimligt att värdesätta 

vilka delar i fyndet som skulle vara mest viktigt. Det mest väsentliga blir således att 

individuellt pröva vilka delar som bör införlivas i specifik situation för att nå målet med en 

god död. Om hälso- och sjukvården ska bygga omvårdnaden i enlighet med socialstyrelsens 

kunskapsstöd för palliativ vård (2013) bör de fyra grundpelarna beaktas och tas på allvar. 

Kommunikationsdelen kan knytas till patienternas samspel sinsemellan och relationen mellan 

vårdpersonal och patient samt gällande anhörigas kontakt med nämnda grupper. Det fysiska 

miljön har bevisats ha effekt gällande interaktion människor emellan och bör således 

utvecklas och utformas i enlighet med aktuell forskning. Att besörja kontakten med de 

anhöriga beskrivs som en huvudpelare inom palliativ vård och i denna litteraturstudies resultat 

framhävs vikten av hemlik miljö och en främjande kontakt med anhöriga och 

familjemedlemmar. Hälso-och sjukvården bör se till de goda effekterna de anhöriga kan 

medföra patienterna och tillgodose deras behov såväl som patientgruppens. Symtomlindring 

kan uppnås med medicinska åtgärder, men omvårdnadsåtgärder så som stöd i olika situationer 

skall inte underskattas. Den fysiska miljön kan bidra med minskad stress och ökat 

välbefinnande vilket författarna anser kunna dämpa lidandet. Den fysiska miljön och dess 

betydelse för hälsa och välbefinnande bör få en större plats inom vården och bör allra helst ses 

som en given faktor inom sjukvården. Miljön bör ingå i grundpelarna för palliativ vård och 

inte enbart som ett råd. 
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Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver integritet och respekt som basala delar 

av vårdarbetet vilket bör prägla hela omvårdnadsprocessen. Dessa aspekter gäller alla 

människor i alla åldrar och i alla situationer. Palliativ vård ingår i prioriteringsgrupp ett enligt 

socialstyrelsen (2007) och bör således inges en extra tanke. Dessa patienter har en begränsad 

tid i livet och bör därför ges möjlighet till kvalitetssäkrad vård från dag ett, för att lindra 

lidandet för alla inblandade.  

 

 

Metoddiskussion 

Till denna litteraturstudie valdes en kvalitativ metod, vilken var passande utifrån 

syftesformuleringen, upplevelser hos patienter och intresset för en djupare förståelse inom 

ämnet (jfr Holloway & Wheeler, 2010, s. 3-17). Vidare återfanns resultatet genom en manifest 

innehållsanalys i enlighet med Graneheim och Lundman (2004), vilket möjliggjorde en 

textnära arbetsprocess utan tolkning. I en kvalitativ studie bör trovärdighet styrkas, enligt 

Polit och Beck (2011, s. 584-585) innefattade denna tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftbarhet 

och överförbarhet. I denna studie byggde trovärdigheten på två steg, först utfördes studien så 

resultaten framkom på korrekt sätt och sedan följde författarna detta tankesätt genom hela 

rapportens utformning. 

 

I enlighet med Polit och Beck (2011, s. 584-585) beskrevs tillförlitlighet som stabilitet i data 

över tid. Utan denna del uppkommer aldrig trovärdighet i arbetet. I och med detta utfördes 

arbetet i denna studie så att resultatet skulle bli trovärdigt, det var viktigt att systematiken blev 

genomgående och att alla delar var noggrant presenterade för att arbetet skulle kunna 

återskapas. Datainsamlingen utgjorde grunden till detta arbete och val av passande databaser, 

sökord och ordkombinationer var väsentliga för att styrka trovärdigheten. 

 

Polit och Beck (2011, s. 584-585) beskrev bekräftbarhet som den objektiva delen, där datans 

korrekthet, relevans och mening ingår. Resultatet ur denna del bör framhäva deltagarnas ord 

och inte forskarnas perspektiv. Under processens alla delar reflekterade ständigt författarna i 

denna studie över egen förförståelse, tankar och känslor samt diskuterade dessa. Dock hade 

tillförlitligheten kunnat styrkas ytterligare genom att presentera författarnas bakgrund och 

förförståelse för att på så sätt ge läsaren en bättre bild av författarnas tankesätt. I enlighet med 

Holloway och Wheeler (2010, s. 299-202, 311) presenterades en vedertagen modell för 
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kvalitetsgranskning vilket stärkte trovärdigheten i denna litteraturstudie. I och med en 

grundlig kvalitetsgranskning och vidare presentation av resultatet i förhållande till övriga 

forskningsresultat stärktes bekräftbarheten och påvisade relevant och trovärdig data. Vidare i 

enlighet med Graneheim och Lundman (2004) pågick analysarbetet med textnära steg, ständig 

återgång till originalkällorna för att undvika tolkningar i resultatet, vilket styrkte 

trovärdigheten. Författarna i denna studie utgick från Polit och Beck (2011, s. 584-587) när 

resultatet hade dokumenterats, för att kontrollera att resultatet var vad de valda studierna hade 

beskrivit. Överförbarheten underlättades med hjälp av en rik beskrivande text, vilket kunde ge 

läsaren intresse för att använda resultatet och underlätta överföring från studie till klinik samt 

ge läsaren möjlighet till att utvärdera texten. 

 

Litteraturstudiens svaghet utgjordes till stora delar av författarnas avsaknad av erfarenhet och 

djupgående kompetens inom det metodologiska förfarandet. Den grundlighet och kompetens 

som eftersöks för en stark tillförlitlighet var begränsad (jfr Holloway & Wheeler, 2010, s. 

298- 299). Det kunde inte av författarna själva avgöras huruvida resultatet var överförbart till 

annan liknande grupp människor, då det enligt Graneheim och Lundman (2004) endast är 

läsaren själv som avgör detta.  

 

Kliniska implikationer 

Denna litteraturstudie bidrar med kunskap till att kunna utveckla omvårdnad och kan enkelt 

och överskådligt implementeras i klinisk verksamhet. Med små medel utan stora ekonomiska 

belastningar kan delar av denna kunskap omsättas i praktiken för att förbättra den fysiska 

miljön inom palliativ vård. Genom att medvetandegöra de fysiska aspekterna med en 

personcentrerad utgångspunkt kan sjukvårdpersonal förbättra den palliativa omvårdnaden. 

Kunskapen bidrar även med nya tankesätt i hur omvårdnad kan disponeras och 

vidareutvecklas. Upplevelser som författarna identifierat i litteraturstudien kan vara till stor 

nytta för sjuksköterskor. De kan ta del av upplevelser och utveckla sin förståelse inför den 

fysiska miljöns inverkan på människan och på så vis anpassa vården efter individuella behov. 

Det finns åtgärder som alla kan ta vidta, vilket ibland kan räcka med att be anhöriga ta med 

fotografier hemifrån eller att spela upp favoritmusik på en CD-spelare. Genom att lära känna 

patienten och ta del av dennes livshistoria kan sjuksköterskan möta patienten och 

individanpassa omgivningen efter önskemål. Detta för att säkerhetsställa livskvalitet, 

värdighet och god död.  

 



26 
 
 

Slutsats 

Den fysiska miljön har stor betydelse för patienternas upplevelse av vistelsen inom palliativ 

slutenvård. Patienter upplever att hemlik miljö främjar välmående och kan underlätta flytt från 

det egna hemmet till slutenvård. Familjen är en av de största tillgångarna för patienterna och 

plats för övernattningar och besök under vårdtiden är viktigt. Även personliga tillhörigheter 

och husdjur kan främja upplevelser av hemlik miljö. Valfrihet gällande vistelse i enskildhet 

eller gemenskap beskrivs som avgörande för huruvida patienter skall trivas eller ej. 

Utformning av fysik vårdmiljö har inverkan på patienters humör såväl som på deras 

inställning till den vård de ges. Färger, former, komfort och lyx i den omgivande miljön bidrar 

med känslor, för patienter, av att vara unika och speciella. Närhet till natur inger hopp och 

glädje för patienter samt normalitet och vardag. Författarna anser att resultatet kan bidra med 

en mer djupgående kunskap och förståelse inför patienters behov inom palliativ slutenvård 

samt främja utveckling inom området fysisk vårdmiljö. Vidare studier på området bör utföras 

för att kunna styrka och nyansera resultatet ytterligare. 
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