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Abstrakt 

Personer som vårdas på sjukhus påverkas av vårdmiljöns design och 

atmosfär. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur personer i 

livets slut upplever den fysiska och psykosociala vårdmiljön. Fjorton 

kvalitativa vetenskapliga studier analyserades med kvalitativ innehållsanalys 

med manifest ansats. Detta resulterade i fem slutkategorier: Att ett gott 

bemötande och professionalitet hos vårdpersonalen ökar tryggheten, Att den 

fysiska vårdmiljöns utformning påverkar förtroendet för vården, Att 

önskemål om avskildhet ska tillgodoses, Att relationer med andra patienter 

ökar välbefinnandet och Att en humoristisk atmosfär ökar livskvaliteten. 

Resultatet av studien visade att patienterna uppskattade att känna sig 

väntade, sedda och inbjudna.  Det visade sig att patienternas första intryck 

av den fysiska miljön på vårdenheten påverkade förtroendet för vårdens 

kvalitet. Patienter upplevde både för och nackdelar med avskildhet. 

Enkelrum bidrog till mer privatliv medan flerbäddsrum främjade en känsla 

av samhörighet. Samspel med andra patienter i liknande situation minskade 

känslan av isolering och de kände sig inte lika ensamma i sin situation. En 

atmosfär där det fanns utrymme för humor var värdefull i den dagliga 

kampen för att hantera svåra och allvarliga situationer. Slutsatsen blev att 

bemötandet ska bygga på respekt och empati. Utformningen av den fysiska 

vårdmiljön hade stor inverkan på patienternas välbefinnande, integritet och 

komfort. Önskemål om avskildhet bör tillgodoses men samtidigt bör vikten 

av relationer mellan medpatienter beaktas. Humor hade stor betydelse för 

välbefinnandet. 

 

Nyckelord: Kvalitativ innehållsanalys, vårdmiljö, palliativ, upplevelse, 

relationer, bemötande, humor, omvårdnad  



2 

 

Den palliativa vårdens mål är att lindra lidandet och främja livskvalitet ända fram till slutet. 

Redan i mitten av 1800-talet påvisade Florence Nightingale betydelsen av vårdmiljöns 

utformning. Det fanns viktiga faktorer i patientens omgivning avseende både den fysiska och 

den psykosociala miljön. Vårdmiljöns kvalitet relaterades med patientsäkerhet, och ett 

systematiskt arbete kunde visa en direkt koppling mellan vårdmiljön och patientens hälsa 

(Wijk, 2010, s. 77-78). Ett av sjuksköterskans kompetensområden som finns beskrivet i 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) är att 

sjuksköterskan ska ha förmåga att reflektera över, motivera och medverka till att utveckla och 

värna om en god estetisk vårdmiljö.  

 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2012) definieras palliativ vård som ett 

förhållningssätt för att förbättra livskvaliten för patienter och deras familjer som står inför 

problem förknippade med livshotande sjukdom. Förhållningssättet ska förebygga och lindra 

lidande, smärta och andra problem som kan vara fysiska, psykosociala och andliga ska tidigt 

identifieras och behandlas. Palliativ vård står för en helhetssyn till patienter med obotlig 

sjukdom. Vården syftar till att ge bästa möjliga livskvalitet för patienten. Vården ges med 

syfte att lindra smärta och andra symtom. Stor hänsyn tas till beaktandet av de fysiska, 

psykiska, sociala och andliga dimensionerna av lidandet. I ett tidigt skede av den palliativa 

vården kan behandlingsinsatser som syftar till att förlänga livet vara aktuella. Fokus ligger på 

förbättring av funktioner hos patienterna som kan leda till förbättrad livskvalitet och därmed 

minskat fysiskt lidande. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska vård bedrivas så att 

den uppfyller kraven på god vård. Det innebär att den ska vara av god kvalitet med en god 

hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. 

Vården ska vara lättillgänglig, bygga på respekt för patientens autonomi och integritet och 

främja goda kontakter mellan patienter och sjukvårdspersonal. Patientens behov av kontinuitet 

och säkerhet i vården ska tillgodoses. Grundprinciperna i den individuella omvårdnaden 

innebär att hjälpa patienten att må bra trots sjukdom. Enligt Wijk (2010, s. 75-76) ska miljön 

vara ett stöd i vardagen och inte ett hinder. Alla människor är olika och har olika behov. 

Livskvalitet för en individ behöver inte gälla för alla andra. Edvarsson (2005, s. 24) menar att 

upplevelsen att bli sedd och bekräftad som person, att bli omfamnad av en atmosfär av 

gästfrihet och att ha en chans att prata öppet och fritt om känslor och bekymmer är en 

förutsättning för välbefinnandet. Vårdpersonalens sätt att vara, röra sig, hur de tilltalar 

patienter och utför omvårdnadshandlingar bidrar till upplevelsen av vårdsituationen. Enligt 

Meidell (2010, s. 118-119) innebär optimal vård att behoven hos patienterna måste 
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tillgodoses. Inom palliativ vård finns en organisation och struktur utvecklad för att 

understödja den vård som palliativa patienter behöver. I organisationen måste det finnas 

flexibilitet utifrån de förändringar av patientens behov som kan uppstå och fasta rutiner ska 

kunna omprioriteras för varandet i vardagen så att den blir meningsfull. Palliativa vårdlag 

består av ett multidisciplinärt team där det ingår läkare, sjuksköterska, kurator, sjukgymnast 

och andra yrkeskategorier som är viktiga med sina olika kompetenser. Även patienter och 

närstående ingår i teamet och betraktas som likvärdiga med vårdarna.  

 

Schofield, Carey, Love, Nehill och Wein (2006) menar att upphörande av kurativ behandling 

ofta upplevs som en drastisk händelse. Nuvarande riktlinjer föreslår att man gradvis antar ett 

palliativt tillvägagångssätt allteftersom sjukdomen fortskrider. Största utmaningen är hur man 

underlättar övergången från kurativ till palliativ vård. När kurativ behandling inte längre är 

effektiv övergår behandling istället till symtomkontroll för att minska lidandet och öka 

livskvaliteten. Denna övergång får ta tid eftersom många patienter ofta vill fortsätta med 

botande behandlingar för att det ibland kan vara svårt att ge upp hoppet om ett tillfrisknande. 

Kralik, Visentin och van Loon (2006) beskriver i en studie att övergången från att ha varit en 

patient med svår sjukdom med möjlighet till bot till en patient där fokus plötsligt endast ligger 

på lindring är en omtumlande och förvirrande tid som kan uppfattas innehålla dubbla 

budskap, dålig kommunikation och osäkerhet. 

 

Denna litteraturstudie fokuserar på patienters upplevelse av vårdmiljön vid livets slut där 

fokus ligger på palliativa avdelningar på sjukhus och hospice. Vårdmiljö som begrepp 

omfattar både den fysiska miljön runt omkring patienten och den psykosociala miljön som 

bland annat handlar om upplevelser av bemötande, atmosfär och relationer. Den fysiska 

miljön, vårdinrättningen eller rummet kan beskrivas utifrån hur det ser ut. Det kan vara 

storlek, avstånd, temperatur, färgsättning, ljus, möbler och textilier (http://www.swenurse.se). 

Enligt Edvardsson (2005, s. 46) bidrar en hemlik vårdmiljö som innehåller välbekanta föremål 

till en känsla av att kunna avleda sitt sinne, fly från situationen, få ett meningsfullt innehåll av 

dagen och ett hopp om morgondagen. Vårdmiljöns utformning bör stödja och främja sociala 

relationer mellan personal, patient och närstående. Larkin och Schotsmans (2007) menar i en 

studie att den psykosociala vårdmiljön på ett hospice eller en avdelning med inriktning på 

palliativ vård är inrättningar som är specialiserade på patienters upplevelser och behov. Enligt 

Dahlberg (2002) handlar upplevelsen av vårdmiljön om möten, relationer, trygghet och 

säkerhet. En vårdrelation uppstår och beskrivas som ett förhållande mellan vårdare och 

http://www.swenurse.se/
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patient. Relationen utgör kärnan i god vård och innebär ett sätt att se och förhålla sig till den 

andra människan. För att en god vårdrelation skall vara möjlig måste vårdaren vara delaktig 

och intresserad av patienten. 

 

I professionen som sjuksköterska kommer både väntade och oväntade dödsfall vara en del av 

arbetet. Det är viktigt att ha förståelse för hur patienter kan uppleva både fysisk och 

psykosocial vårdmiljö för att på bästa sätt ha möjlighet att utforma omvårdnaden så att den 

ger patienten tröst, hopp och trygghet. Lika viktigt är att patienten har möjlighet till autonomi 

och intigritet. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur patienter i livets slut 

upplever den fysiska och psykosociala vårdmiljön.  

 

Metod  

Litteraturstudien har ett inifrånperspektiv där narrativ data studerades och avsikten var att 

beskriva människors upplevelser. Data består av kvalitativa studier och analyseras kvalitativt 

manifest vilket innebär att forskaren tittar på det som är berättat utan att göra egna tolkningar 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Litteratursökning  

Studien baserades på vetenskapliga artiklar som hämtades via referensdatabaserna CHINAL, 

PsykINFO och PubMed (se tabell 1). Litteratursökningen inleddes med att göra en 

pilotsökning för att få en uppfattning om att det fanns tillräcklig vetenskaplig litteratur i 

ämnet. Den första sökningen gav för bred träffyta och begränsades sedan med att lägga till 

olika sökord. Användbara sökord identifierades i Swedish MeSH och resulterade i sökorden 

environment, health- care hospice, hospital, palliative- care. Andra sökord som användes vid 

litteratursökningen var at home-ness encounter, experience, humor, impact, importance, 

patient, person-centered, psycho-social, strategies och well-being. Sökorden indexerades och 

kombinerades eller användes var för sig. Den booleska sökoperatorn AND användes för att 

kombinera söktermer på olika sätt (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 66). 

Inklusionskriterier var kvalitativa artiklar skrivna mellan 2000-2012, fulltext, skrivna på 

engelska eller svenska samt att de var peer- reviewed. Dessa kriterier fastslogs innan 

sökningen påbörjades eftersom en revidering i efterhand kunde påverka litteratursökningens 

validitet (Willman et al., 2006, s. 70). 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

 

Sökning *) Söktermer Antal 
träffar 

Antal 
valda 

PsycINFO 20120903     

1 MH Health care AND environment AND 

palliative care AND well-being  
23 1 

2 MH Health care AND environment AND 

palliative care AND well-being AND 

impact 

4 1 

3 MH Health care AND environment AND 

palliative care AND experience 
103 1 

4 MH Palliative care AND environment AND 

patient AND hospital 
134 1 

 

CHINAL 2012 09 04     

5 CH Hospice AND environment  70 1 

6 MH Palliative care AND environment AND 

Encounter 
2 0 

7 CH Palliative care AND hospital AND 

environment 
15 0 

8 MH Palliative care  AND environment AND 

impact  
6 1 

9 MH Health care AND environment AND 

psychosocial AND home 
70 0 

10 CH Hospice AND environment AND 

palliative care AND impact 
51 3 

 

PsycInfo 2012 09 11     

11 MH Palliative care AND importance AND 

environment AND experience 
13 1 

 

PubMed 2012 10 10     

12 MH Palliative care AND humor AND 

strategies 
3 1 

13 MH Palliative care AND experience AND 

hospice 
221 2 

*CH – CINAHL headings termer i databasen CINAHL, MSH – Mesh termer i databasen 

PubMed. FT – fritext sökning. MH – Kombinerade sökningar i CINAHL, PubMed och 

PsycINFO. 

Manuell sökning 2012 09 22 

1 Kennett, C., & Payne, M. (2005). Understanding why palliative 

care patients 'like day care' and 'getting out'. Journal of Palliative 

Care, 21(4), 292-8. 

1 1 
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Urval och kvalitetsgranskning 

När omfattande sökningar var genomförda och ett tillfredställande antal studier påträffats 

lästes materialet igenom kursivt för att klargöra om studierna uppfyllde de fastställda 

kriterierna. Urvalet av insamlat material utfördes genom att studierna utvärderades utifrån titel 

och abstrakt för att se om de svarade mot det givna syftet. Efter den första granskningen 

valdes tre studier bort på grund av att de inte svarade mot syftet. De kvarstående fjorton 

studierna ansågs relevanta för studien. Studierna granskades och kvalitetsbedömdes (se Tabell 

2). Studierna granskades individuellt av de båda författarna och sedan sammanfördes 

tolkningarna för att stärka studierna (Willman et al., 2006, s. 83). Artiklarna 

kvalitetsgranskades med lämpligt protokoll utvecklat och beskrivet av Willman et al. (2006, s. 

156-157). I varje enskild studie granskades kontext, etiskt resonemang, urval, metod, 

giltighet, kommunicerbarhet samt huvudfynd. Studierna jämfördes med ett antal frågor där ett 

positivt svar gav en poäng och ett negativt/vet ej gav noll poäng. Sedan räknades 

poängsumman om till en procentsats där 60-69 procent innebar låg kvalité, 70-79 procent 

medel kvalité och 80-100 procent hög kvalité (Willman et al., 2006, s. 96). 

 

Tabell 2. Översikt av de vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=14) 

Författare, år, 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod, 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet  

Caspari, 

Eriksson & 

Nåden, (2010), 

Norge 

Kvalitativ 16 

informanter 

(8 kvinnor) 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Patienterna upplevde 

att estetiken är viktigt 

för att främja hälsa och 

välbefinnande. 

  

Hög 

Cohen, Boston, 

Mount & 

Porterfield,  

(2001), Canada 

Kvalitativ 88 patienter 

(45 kvinnor) 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Studien visade att 

hospice/palliativ vård 

kan förbättra det 

existentiella 

välbefinnandet utöver 

de psykiska och fysiska 

symtomen.  

Medel 

Cohen & Leis, 

(2002), Canada 

Kvalitativ 60 patienter 

(40 kvinnor) 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Studien visade att det 

viktigaste för 

patienternas livskvalitet 

var fysiskt och psykiskt 

välbefinnande, kvalitet 

på vården, relationer 

och vetskap om 

framtiden. 

Medel 
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Fortsättning Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=14) 

Författare, år, 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod, 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet  

Dean & Gregory, 

(2005), Canada 

Kvalitativ Antal 

patienter är 

inte angivet. 

11 

sjukvårds 

personal 

Intervjuer och 

observationer med 

Etnografisk ansats. 

Humor främjar 

kommunikation, 

relationer, minskning 

av spänningar, 

och ökad hantering av 

känslor 

Medel 

Edvardsson, 

Sandman & 

Rasmussen, 

(2005), Sverige 

Kvalitativ 83 (59 

kvinnor) 

Intervjuer och 

observationer med 

narrativ ansats. 

Grounded theory. 

En avslappnad och 

säker miljö tillåter 

patienten att vara sig 

själv, bli sedd och 

kontakt med andra 

främjas. 

Medel 

Edvardsson, 

Sandman & 

Rasmussen, 

(2006), Sverige 

Kvalitativ 29 (20 

kvinnor) 

Intervjuer. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk analys. 

 

Den fysiska miljön 

belyses av patienter 

inte bara som en plats 

av omhändertagande 

utan som en del av 

omsorgen. 

Medel 

Gourdji, McVey 

& Purden, (2009), 

Canada 

Kvalitativ 10 patienter 

(5 kvinnor) 

Intervjuer. Kvalitativ 

innehålls analys med 

induktiv ansats. 

Huvudfynden visade 

att patienter ville ha 

möjlighet att fortsätta 

livet som tidigare, 

vara hjälpsamma till 

andra och vistas i en 

vårdande miljö  

Medel 

Hyde, Skirton & 

Richardson, 

(2011), 

Storbritannien  

Kvalitativ 38 (29 

patienter, 8 

vårdare) 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Social interaktion 

mellan patienter och 

vårdare är kärnan i 

palliativomvårdnad.  

Medel 

Kennett & Payne, 

(2005), 

Storbritannien 

Kvalitativ 34 patienter 

(11 

kvinnor) 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Den palliativa 

vårdmiljön bidrog till 

att patienterna kom 

hemifrån, träffade nya 

människor och fick 

nya utbud av 

behandlingar. 

Medel 
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Fortsättning Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=14) 

Författare, år, 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod, 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet  

McKinlay, 

(2001), Nya 

Zeeland 

Kvalitativ 6 patienter(3 

kvinnor) 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

ansats. 

Patienterna 

beskrev värdet av 

god 

symtomkontroll, 

vårdpersonalens 

bemötande och 

den fysiska 

vårdmiljön. 

Medel 

Payne, Hawker, 

Kerr, Seamark, 

Roberts, Jarrett & 

Smith, (2007), 

Storbritannien 

Kvalitativ 29 patienter 

(19 kvinnor) 

Semistrukturerade 

intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Patienterna 

upplevde att 

sjukhus kunde 

erbjuda god vård. 

Studien beskriver 

upplevelser av 

stöd, 

bekvämlighet och 

omsorg. 

Medel 

Rasmussen 

Jansson & 

Norberg, (2000), 

Sverige 

Kvalitativ 12 patienter 

(10 kvinnor) 

Intervjuer. 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

ansats. 

Vänlighet, 

individuell vård, 

uppmärk- 

samhet från 

vårdpersonalen 

och atmosfären 

upplevdes viktig 

av patienterna. 

Hög 

Rowlands & 

Noble, (2008), 

Storbritannien 

Kvalitativ 12 patienter 

(8 kvinnor) 

Semistrukturerade 

intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys med 

Fenomenologisk 

ansats. 

 

I studien framkom 

patienternas 

upplevelser av 

personalens 

bemötande, den 

inre vårdmiljön, 

enkel vs 

dubbelrum och 

möjlighet till 

kontakt med den 

yttre miljön. 

Hög 

Tan , Braunack-

Mayer & Beilby, 

(2005), Australien 

Kvalitativ 12 patienter 

(5 kvinnor) 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk ansats. 

 

Studien visar att 

andliga uttryck är 

viktiga för 

patienter och 

underlättar vid 

individuell vård. 

Medel 

 

Analys 

Samtliga studier granskades ingående för att sedan analyseras med kvalitativ innehållsanalys 

med manifest ansats. Den kvalitativa forskningen används för att undersöka beteenden, 
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känslor och upplevelser ur människors livsperspektiv (Holloway & Wheeler, 2002, s. 3). 

Forskningsmetoden tillåter ett systematiskt och objektivt sätt att dra meningsfulla slutsatser 

från verbala, visuella eller skriftliga uppgifter för att på så sätt beskriva specifika fenomen. 

Litteraturstudien analyserades med manifest ansats vilket innebär att forskaren är textnära och 

endast beskriver det som är berättat utan att göra egna tolkningar (Graneheim & Lundman, 

2004). Analysprocessen inleddes med att identifiera textenheter från resultaten i de utvalda 

studierna. Det givna syftet styrde urvalet av textenheter. Innehållet i textenheterna bestod av 

meningar eller hela stycken som svarade mot syftet. De sammanlagt 342 textenheterna 

kodades med nummer för att på det sättet underlätta härledning till originaldokumentet. I 

nästa steg i analysprocessen översattes textenheterna till svenska och kondenserades, vilket 

innebar att texten i enheterna kortades ner utan att innehållet förändrades (Graneheim & 

Lundman, 2004). Genom att jämföra kondenseringen av textenheterna med original 

dokumenten säkrades att innehållet överensstämde. En första kodning utfördes genom 

gruppering av textenheterna utifrån likheter och skillnader och det resulterade i tjugotre 

undergrupper. Nästa steg i kodningen ledde till tolv undergrupper. För att reducera antalet 

undergrupper jämfördes innehållet ytterligare i två steg till dess att det inte fanns någon 

gemensam nämnare mellan kategorierna. Den fjärde och slutgiltiga kodningen stannade vid 

fem slutkategorier. För att säkerställa att inga tolkningar av textenheterna gjordes under 

analysen och för att säkra reabiliteten kontrollerades och jämfördes textenheterna mot 

originalet och giltigheten bekräftades genom att hitta exempel på relevanta kategorier 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier (se tabell 3). Nedan presenteras kategorierna i form av 

brödtext som styrks av citat från artiklarna.  

 

Tabell 3. Kategori översikt (n=5) 

Kategorier 

Att ett gott bemötande och professionalitet hos vårdpersonalen ökar tryggheten  

Att den fysiska vårdmiljöns utformning påverkar förtroendet för vården 

Att önskemål om avskildhet ska tillgodoses 

Att relationer med andra patienter ökar välbefinnandet 

Att en humoristisk atmosfär ökar livskvaliteten 
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Att ett gott bemötande och professionalitet hos vårdpersonalen ökar tryggheten 

I en studie (Edvardsson et al., 2005) beskrev patienterna att det första intrycket och 

bemötandet i en ny situation hade stor betydelse för upplevelsen av den psykiska vårdmiljön. 

De tre faktorer som ansågs viktigast för den psykiska vårdmiljön var att känna sig väntad, 

sedd och inbjuden. Att bli bemött med ett leende, att någon tog deras hand, presenterade sig 

och visade intresse för dem uppskattades vid ankomst till vårdenheten. När vårdpersonalen 

upplevdes ha förberett ankomsten genom att till exempel förbereda rummet kände de sig 

inbjudna. Det uppskattades att personalen kunde svara på frågor och förklara vad som skulle 

hända på ett språk som de kunde förstå och ta till sig. När de förstod vad som hände runt 

omkring upplevdes säkerhet och de beskrev vårdpersonalens professionalism utifrån den 

erfarenhet och kunskap de visade. Studier (Gourdji et al., 2009; Cohen et al., 2001) visade att 

patienterna upplevde att när vårdpersonalen var hjälpsam och uppmärksam på behov ökade 

känslan av att de verkligen gjorde sitt bästa för att förse patienterna med god omvårdnad. 

Vidare konstaterades att den tröst och det förtroende personalen gav dem ökade känslan av 

trygghet. Patienterna upplevde att intagning på palliativ enhet och den vård som erbjöds där 

förbättrade avsevärt deras livskvalitet. När vårdpersonal hela tiden var lättillgänglig ingav det 

en känsla av trygghet och säkerhet. Patienterna kände sig delaktiga i vården och upplevde att 

vårdpersonalen hade tid att prata med dem, gav tillräcklig information om behandlingar, 

biverkningar och framtiden och faktorerna tillsammans ökade känslan av lugn. 

 

They come to see you to make sure everything is all right they watch over me in the night. 

That is a change in my quality of life isn`t it? I feel tremendous security. I felt insecure alone 

at home. Here everyone is caring for you.  

(Cohen et al., 2001, s. 368) 

 

I en studie av McKinlay (2001) upplevde patienterna att vårdpersonalens noggranna 

observation och bedömning av deras kapacitet gjorde dem säkra på att om något hände skulle 

vårdpersonalen upptäcka det och agera omedelbart. Vårdpersonalen uppfattades som 

människor med en särskild uppgift som aldrig kunde göra för mycket, de gav mänsklig 

kontakt, kärleksfull omvårdnad och tvärvetenskaplig vård som bevarade patienternas 

värdighet. I studien av Edvardsson et al. (2005) påpekades att det var viktigt att känna att 

vårdpersonalen var kompetent. Om någon vårdpersonal uppträdde stressat, förvirrat eller 

nervöst i kroppsspråket fick det patienterna att känna sig otrygga och de tappade förtroendet 

för personen. Patienterna i studien av Rasmussen et al. (2000) upplevde att vårdpersonalen 

hade full insikt och var kapabla att ”fånga ett ögonblick” när de höll dem sällskap och ibland 
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sjöng en sång. När de tog sig tid upplevdes att de fick hjälp att uthärda och till och med kunna 

njuta av detta ögonblick.  

 

“They are the ones handling whatever I need…that´s a big thing.” 

(Gourdji et al., 2009, s. 46). 

 

Att den fysiska vårdmiljöns utformning påverkar förtroendet för vården 

I en studie av Edvardsson et al. (2006) beskriver patienterna hur de upplevde den estetiska 

vårdmiljön som långt ifrån tillfredsställande och som ett försummat område. De menade att 

utan alltför stora omkostnader skulle mycket kunna förbättras och betonade betydelsen av 

underhåll av lokalerna då förfall och misskötsel påverkade helhetsintrycket. När en vårdmiljö 

var nedgången, smutsig och dåligt skött ökade misstron på vårdkvaliteten och tvivel på 

vårdpersonalens förmåga att vårda människor. Även tillsynes små och obetydliga saker som 

en dammråtta under sängen, en tom krok där ingen hade brytt sig om att hänga en målning 

formade upplevelserna av att ta emot vård. Enligt en studie av Caspari et al. (2010) upplevdes 

att utformningen av rummen kunde uppfattas negativt. 

 

The room was small; it was 

narrow and with a high ceiling, which gave a feeling of being 

squeezed together, and it also gave a feeling of being in a coffin’. 

(Caspari et al., 2010, s. 138).  

 

‘I studien av Edvardsson et al. (2005) beskrev patienterna att en ren och välskött vårdmiljö 

ökade upplevelsen av säker vård och en vårdmiljö som innehöll välbekanta föremål såsom 

blommor, gardiner, konst, utsikt från fönster och handgjorda möbler gynnade ett meningsfullt 

innehåll av dagen. I studier (Cohen & Lies, 2002; Rowlands & Noble 2008) önskade 

patienterna närhet och tillgång till naturen där de kunde njuta av den friska luften, blommor 

och träd och lyssna på fågelsång. Bland annat upplevdes dessa faktorer reducera smärta, stress 

och ångest. I de fall naturen inte är tillgänglig är konstverk som visar scener av natur en 

användbar kompromiss. I studien (Rasmussen et al., 2000) upplevde patienter den fysiska 

vårdmiljön på ett hospice som en plats som var underbar, fantastisk, fin, trevlig, luxuös och 

gudomlig. Inredningen hade vackra färger, strukturer och möbler. Patienterna kunde lyssna på 

vatten som porlade från fontäner och titta på fiskar i akvarium från sängen hade de en vacker 

och fridfull utsikt genom stora fönster. I en studie (Edvardsson et al., 2006) påtalade 

patienterna att det var viktigt att det fanns levande växter på avdelningarna och rummen 

eftersom det blev hemtrevligare och vackrare. Det var dock viktigt att avlägsna vissna 
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blommor då döda blommor associerades till patienternas egna förestående död. I en studie 

(Caspari et al., 2010) upplevde patienterna att maten och miljön den serverades i hade stor 

betydelse i den fysiska vårdmiljön. Ofta upplevdes att maten serverades på ett oaptitligt sätt. 

Maten kom på slitna brickor på överdimensionerade tallrikar dold under trista plåtlock. 

Patienterna var överens om att mer eftertanke och omsorg var nödvändig vid tillagandet och 

serveringen eftersom de önskade frestande och aptitretande portioner, serverade på fina 

brickor eller väldukade bord. 

 

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

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

 

Att önskemål om avskildhet ska tillgodoses 

I studier (Cohen et al., 2001; Payne et al., 2007; Rasmussen et al., 2000 och Rowlands & 

Noble 2008) upplevde patienterna att det fanns både nackdelar och fördelar med enkel 

respektive flerbäddsrum.  Enkelrum erbjöd en större känsla av sekretess, avskildhet och 

komfort. Ett privat utrymme gjorde det möjligt att ha kontroll över sig själv, att ha möjlighet 

att följa sin egen rytm och leva ungefär som hemma. De upplevde att de kunde sova så länge 

de ville, titta på tv, lyssna på musik och äta när de önskade. I ett enkelrum var det lättare att 

upprätthålla den integritet och privatliv som patienterna värdesatte. De behövde inte känna att 

de störde någon om de inte kunde sova, vaknade tidigt eller mådde dåligt. 

 

”you can have the telly on and not worry about bothering 

anyone.” 

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

 

I en studie (Rowlands & Noble, 2008) beskrev patienter att enkelrum även kunde orsaka 

isolering vilket i sin tur kan bidra till onödigt ältande av sin situation och en känsla av 

ensamhet. Patienterna upplevde att när de delade rum med andra så hände det hela tiden 

något. Det var rörelse och liv och de blev distraherade och kunde tänka på annat. Att höra 

andra prata upplevdes avkopplande.  I studier (Caspari et al., 2010; Cohen et al., 2001) 

beskrev patienterna att vistelsen i ett flerbäddsrum kunde vara störande då medpatienter var 

oroliga, grät och stönade. Även allt spring från vårdpersonalen och besökare var påfrestande 

då de helst skulle vilja sova eller känna lugn och ro. De hade förväntat sig att det skulle vara 

tyst och lugnt på den palliativa enheten men öppna dörrar, högt prat och ljud från radio och tv 

upplevdes mycket störande främst nattetid. I det stora hela upplevdes dock lugnet och den 
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samtidiga livfullheten på den palliativa enheten förbättra livskvaliteten. I en studie (Cohen et 

al., 2001) upplevde patienterna frustration över att inte ha möjlighet att välja om de ville ha ett 

enkel- eller ett flerbäddsrum. En del patienter upplevde att det var mycket påfrestande att se 

medpatienter lida. I ett flerbäddsrum upplevde patienterna ibland utsatthet eftersom de inte 

kunde välja att slippa se andra våndas. 

 

“We lay there, each of us behind our partitions, both sexes, with only curtains between us. 

People farted, burped, vomited, cried and cried, all the time. The smell was terrible; it was 

degrading, repulsive”. 

(Caspari et al., 2010, s. 137). 

 

Att relationer med andra patienter ökar välbefinnandet 

I flera studier (Edvardsson et al., 2005; Rasmussen et al., 2000; Rowlands & Noble, 2008) 

beskrev patienter hur viktigt det var att ha möjlighet till interaktion med medpatienter. 

Samspel med andra i liknande situation minskade känslan av isolering och de kände sig inte 

lika ensamma i sin sjukdom. Det blev även lättare att hantera sina egna bekymmer och få 

andra perspektiv på livet. Patienterna upplevde att nya relationer och umgänge med andra i 

liknande situation också erbjöd stöd och empati. Det var lättare att dela sina erfarenheter, 

glädje och sorg med någon som förstod.  

 

”When you are with other people who are in the same boat as you, you get on top of things”. 

(Rowlands & Noble, 2008, s. 771). 

 

I en studie (Rasmussen et al., 2000) upplevde patienter att patientrelationer var tröstande och 

det faktum att de befann sig i samma situation som någon annan gjorde det lättare att prata om 

döden mer öppet, hur sjukdomen påverkade deras liv och att det var värdefullt att lära av 

varandra. Det upplevdes givande att se hur andra hanterade sin situation. Känslan av ensamhet 

minskade och samtidigt reducerades den självömkan som uppkom när de var ensamma med 

sina tankar. Den största sociala kontakten patienterna hade var anhöriga och andra besökare 

vilket uppskattades enormt. Emellertid upplevdes relationer med andra patienter mycket 

värdefulla då de var i samma situation och kunde förstå varandra på ett sätt som kunde vara 

svårt för en frisk människa. I en studie (Kennett & Payne, 2005) upplevde patienterna behov 

av nya relationer eftersom många hade förlorat en stor del av sitt tidigare sociala liv i 

sjukdomsprocessen Patienterna upplevde att det kändes som att de var medlemmar i en 

exklusiv klubb där egentligen ingen ville vara medlem i men den samhörighet de hade i denna 

klubb uppskattades djupt. Vidare uttryckte de att vistelse på palliativ enhet innebar att de 
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kunde vara sig själva. De behövde inte göra sig till inför någon eller låtsas att de mådde bättre 

än de egentligen gjorde. Ofta undertryckte de sina känslor för att inte oroa eller göra sina 

anhöriga upprörda. 

 

“It is strange how we all mix, just like that. An instant friendship is good” 

(Kennett & Payne, 2005, s. 295). 

 

I en studie (Gourdji et al., 2009) uttryckte patienterna att hjälpa andra är en viktig aspekt för 

den egna livkvaliteten eftersom det fick dem att må väldigt bra. Patienterna upplevde att ett 

liv utan att hjälpa andra inte var något liv eftersom de upplevde att det är varje människas 

uppgift frisk som sjuk. Att hjälpa andra trots att de själva mådde väldigt dåligt främjade en 

känsla av glädje samtidigt som det ökade förmågan att hjälpa sig själv.  

 

Att en humoristisk atmosfär ökar livskvaliteten  

I studier (Caspari et al., 2010; Gourdji et al., 2009; McKinlay 2001; Tan et al., 2005) beskrev 

patienter att en atmosfär där det fanns utrymme för humor var värdefull i den dagliga kampen 

för att hantera svåra och allvarliga situationer som omfattade behandling, smärta, sorg och 

oro. Genom humor och skratt kunde de även maskera rädsla, smärta och skuld. Att kunna 

skämta även i allvarliga situationer var uppmuntrande då humor och ett gott skratt upplevdes 

lysa upp dagen samt främjade kreativitet. Detta stimulerade patienterna att glömma 

svårigheterna för en stund. I en studie (Gourdji et al., 2009) beskrev patienterna betydelsen av 

att inte ta sig själv och situationen för allvarligt. Att kunna skratta åt sig själv och ha humor 

var ett sätt att ta sig igenom dagen. Patienterna upplevde att humor ökade livskvaliteten 

eftersom det var en naturlig del av livet och de beskrev att humor hade en terapeutisk effekt 

och var en väsentlig del i vården. I en studie (Tan et al., 2005) upplevde patienterna att humor 

hjälpte dem att skaffa det övermod som krävdes då de visste att döden närmade sig. En studie 

(McKinlay, 2001) beskrev att patienterna uppskattade när vårdpersonalen var humoristisk, 

hade en varm attityd och gav uppmuntrande leenden. De kände också att även om 

vårdpersonalen skrattade, skämtade och stämningen var munter och lättsinnig behöll de ändå 

ett seriöst förhållningsätt. 

 

“They`re very cheerful. That`s what you want first thing in the morning – it starts 

your day off well”. 

(Gourdji et al., 2009, s. 47). 
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I studien (Hyde, Skirton & Richardson, 2011) upplevde patienterna att när stora mängder 

humor användes ökade känslan av gemenskap med andra i samma situation. Hospicet 

beskrevs som en naturlig och lycklig plats där det fanns utrymme för skämt och skratt. 

Patienterna upplevde att humor kunde användas på olika sätt i olika situationer eftersom 

humorn hade olika karaktär. 

 

“We seem to share a huge amount of humour between us 

about our illnesses – we couldn’t laugh with other people 

because they wouldn’t understand”. 

(Hyde et al., 2011, s. 180). 

 

I studien (Dean & Gregory, 2005) beskriver patienterna att mjuk humor användes för att lätta 

upp stämningen medan mörk, sjuk och galghumor användes i större utsträckning för att klara 

av hemska och kritiska situationer.  Humor användes indirekt många gånger av patienterna för 

att på ett snedvridet sätt ge människor runt omkring ett budskap om vad de egentligen ville 

förmedla. Samtidigt menade patienterna att det var viktigt att känna av hur och när det var 

acceptabelt att skoja och skratta. Skämt kunde ibland uppfattas negativt av de medpatienter 

som inte hade samma syn på humor eller var i ett sådant skick att de klarade av att skoja om 

sin situation. Patienterna upplevde att ett införande av humorterapi kanske inte var lämpligt på 

palliativa enheter. De ansåg att humor ska komma spontant och inte vara påtvingat. Men 

resurser som humoristiska filmer och roliga saker och aktiviteter välkomnades.  

 

Someone said to me, “You need to get a life.” I said, “In 

my condition, that’s a great idea! Do you know where I 

could get one? Could you loan me yours?”. 

(Dean & Gregory 2005, s. 294). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur patienter i livets slut upplever den 

fysiska och psykosociala vårdmiljön. Analysen resulterade i 5 kategorier; att ett gott 

bemötande och professionalitet hos vårdpersonalen ökar tryggheten, att den fysiska miljöns 

utformning påverkar förtroendet för vården, att önskemål om avskildhet ska tillgodoses, att 

relationer med andra patienter ökar välbefinnandet och att en humoristisk atmosfär ökar 

livskvaliteten. 
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Litteraturstudien visade att patienterna upplevde att ett gott bemötande och professionalitet 

hos vårdpersonalen ökade tryggheten. Ett gott bemötande inom sjukvården oavsett vilken 

specialitet enheten har är en förutsättning och avgörande för patienters upplevelser av god 

vård. Enligt Meidell (2010, s. 113) strävar vårdpersonal, i synnerhet inom den palliativa 

vården efter att sätta hela personen i centrum med både kropp och själ. Patienter som vårdas 

palliativt har många behov som måste tillgodoses. Det kan vara allt från tröst till smärtlindring 

eller bara samtal om livet eller döden. Inom denna gren av vård är det inte bara den sjuke som 

behöver stöd och tröst. Inom palliativ vård betraktas patienten och dess närstående som en 

helhet och inkluderar hela familjen, släkt och vänner i omvårdnaden. Skär och Söderberg 

(2011) beskriver i enlighet med vårt resultat att god kommunikation är en förutsättning för att 

mötet med en patient i alla vårdsituationer bortsett från anledning ska upplevas acceptabel och 

professionell. Vidare belyser Skär och Söderberg (2011) vikten av att möta patienter och 

anhöriga med respekt och värdighet, lyssna till deras egna erfarenheter och utforma 

omvårdnaden på ett sätt som inte förolämpar någon som person. Arman och Rehnsfeldt, 

(2007) beskriver i sin studie att ett bristfälligt bemötande och omvårdnad kan, ur patientens 

perspektiv orsaka eller öka lidandet snarare än lindra. Enligt en studie (Söderberg, Olsson & 

Skär, 2011) kan lidande i samband med vård ofta relateras med patienters upplevelse av att 

berövas sin värdighet. Bemötande av vårdpersonal i form av likgiltighet, nedlåtenhet, intrång, 

objektifiering, förakt och diskriminering orsakar ett vårdlidande. Dahlberg (2002) beskriver 

vårdlidande som ett onödigt lidande där patienten känner sig åsidosatt och förnekad där 

patienten tvingas stå utanför sitt eget vårdande och känna sig förbisedd och bortglömd. En 

studie (Skär & Söderberg, 2011) visar att det krävs former av kommunikation och förståelse 

för patientens situation för att ett möte i vårdsituationer ska vara trevligt och acceptabelt samt 

att vårdpersonal behöver kunskap om praktiska och sociala relationer för att ha förmåga att 

genomföra bra och förtroendefulla möten i vården. I denna litteraturstudies resultat belyser 

patienter vikten av goda relationer till vårdpersonalen. Viktiga faktorer var upplevelsen av att 

känna sig sedd, väntad och inbjuden. Betydelsen av detta kan bekräftas av (Nåden, 2006; Skär 

och Söderberg, 2011) som menar att relation som uppstår genom kommunikation, både 

verbal- och icke verbal som kärnan i omvårdnad och essensen i vård. 

 

Denna litteraturstudie visade att patienters första intryck av den fysiska miljön på vårdenheter 

påverkar förtroendet för vårdens kvalitet. Oavsett vilken patientgrupp det handlar om 

associeras en trist, sliten och smutsig vårdmiljö med dålig personlig omvårdnad och misstro 

till vårdkvaliteten. I en studie (Williams, Dawson & Kristjanson, 2007) framkom att en dålig 
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fysisk vårdmiljö påverkade patienternas personliga kontroll. Det framkom att det var av 

största vikt att vårdpersonalen betraktade patienternas personliga kontroll i förhållande till 

vårdmiljön. Brist av personlig kontroll påverkade patienternas upplevelse av egenvärde, 

säkerhet och sårbarhet. När den fysiska vårdmiljön däremot var komfortabel och 

okomplicerad ökade känslan av självständighet, främjade den personliga kontrollen och 

välbefinnandet. Resultatet av denna litteraturstudie visar att patienter uppskattar en ren, 

hemlik och en estetiskt tilltalande vårdmiljö eftersom dessa faktorer ökar välbefinnandet. På 

samma sätt som litteraturstudiens resultat visar beskriver patienter i en studie (Rollins, 2004) 

att detta skede av livet kan innebära en tid fylld av förlust, smärta, oro och förtvivlan. Dessa 

känslor kan minskas och de palliativa patienternas välbefinnande förbättras vid genomtänkta 

layouter, färger, val av hemtrevliga möbler och gardiner. Vidare menar Rollins (2004) att det 

är av stor vikt att patienter inom alla patientgrupper har tillgång till naturen eftersom dessa 

faktorer kan bidra till distraktion och minska smärta och stress. Många patienter inom den 

palliativa vården har inte fysisk möjlighet att vistas utomhus men en vacker utsikt från ett 

fönster kan erbjuda liknande effekt. Vilket är i enlighet med det patienter upplevde i resultatet 

i denna litteraturstudie. 

 

Resultatet i denna studie visade också att patienter upplevde både för- och nackdelar med 

enkel och flerbäddsrum. I en studie (van de Glind, Roode & Goossensen, 2007) upplever 

patienter att ett enkelrum erbjuder större integritet och patienter kan röra sig mer fritt utan att 

störa någon. Samtidigt elimineras upplevelsen av att själv bli störd. Patienter i flerbäddsrum 

upplever stora fördelar av att dela rum med andra och kände sig mer delaktiga och 

stimulerades av andras prat och besökare samtidigt som att dela rum med andra ökade känslan 

av utsatthet. Resultatet i denna litteraturstudie bekräftas i en studie av Malkolm (2005) där 

patienter upplevde att vistelsen i ett flerbäddsrum innebar att det var svårare för vårdpersonal 

att upprätthålla sekretessen. Den enda avskärmning som var möjlig i flerbäddsrum var 

draperier eller skärmar och dessa begränsade endast den visuella integriteten och inte den 

hörbara. Resultatet av denna studie visar att patienter inom palliativ vård kan ha större behov 

av avskildhet än andra patienter. Ofta är de mycket sjuka och tillvaron för dessa patienter är 

oerhört omvälvande och de har stort behov av emotionell omvårdnad. Detta beskrivs på 

samma sätt i en studie av van de Glind et al. (2007) där patienter upplever att ett privat 

utrymme främjar möjligheten att ge uttryck för känslor och privat interaktion med anhöriga 

eller andra besökare underlättas. Ingen behöver tänka på besökstider eller bli störd av eller 

känna att de stör medpatienter. Besökarna kan stanna hur länge de vill vid den döendes sida 
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och avskildheten tillåter privata samtal. Resultatet av denna litteraturstudie visade att patienter 

själv vill ha möjlighet att bestämma vad som passar patienten bäst. Detta bekräftas i en studie 

av (Casey, Murphy, Ni Leime, Larkin, Payne, Froggatt, & O'Shea, 2011) som menar att 

vårdpersonal måste tänka på att en del patienter uppskattar sällskap av andra medan andra 

föredrar avskildhet. Därför är det av yttersta vikt att vårdpersonalen tar reda på patientens 

önskemål och tillgodoser dessa i den utsträckning det är möjligt. 

 

I resultatet av litteraturstudien framkom det att interaktion med andra patienter var viktig. Det 

var värdefullt att diskutera erfarenheter och upplevelser med människor som förstod. Det kan 

vara svårt för anhöriga, sjukvårdspersonal och andra friska personer att förstå hur det är att 

vara obotligt sjuk. I enlighet med resultatet av denna litteraturstudie visar en studie (Isaksen & 

Gjengedal 2000) att relationer till medpatienter var mycket viktiga för patienter inom palliativ 

vård. De hämtade mod och kämpaglöd från varandra och upplevde glädje när de kunde stötta 

varandra genom svårigheter. Vidare visade studien (Isaksen & Gjengedal 2000) att det även 

kan finnas en baksida med djupa patientrelationer. Det kan ge sig uttryck som lägre 

självförtroende när patienter är i olika stadier av sin sjukdom och depressioner kan spegla av 

sig på medpatienter och påverka deras välbefinnande. Det finns även risker med att lyssna för 

mycket på andras sjukdomshistorier då det kan skapa onödig oro eller stress över sin egen 

sjukdom. Resultatet av denna litteratur studie visar att patienter ofta kan uppleva ensamhet på 

grund av förlust av ett tidigare socialt liv. Det upplevdes att delar av det sociala umgänget 

minskat under sjukdomsprocessen. Även Skär (2009, s. 33) beskriver att sjukdom ofta leder 

till att den sociala miljön runt den sjuke ofta minskar. Den sjuke upplever att relationerna till 

andra förändras. Relationer som innehåller stöd, engagemang och motivation bidrar till en 

känsla av sammanhang. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att humor hade en stor inverkan på välbefinnandet. En 

studie av Mora-Ripoll (2010) beskriver att humor och skratt har stora fysiologiska, 

psykologiska, sociala och andliga fördelar. Skratt har ett flertal goda effekter på muskler, 

hjärtat, lungorna, endokrina organ, immunförsvaret och det centrala nervsystemet. Genom 

skrattet frisläpps endorfiner som är kroppens naturliga smärtlindring vilket leder till att 

smärttröskeln blir högre, åtminstone för en stund. Enligt en studie (Dean & Major, 2007) 

ligger värdet av humor i vårdmiljön inte i dess förmåga att förändra fysisk verklighet men 

däremot som en förändring av den affektiva och psykologiska egenskapen som ökar mänsklig 

upplevelse för både patienten och vårdgivaren. I enlighet med resultatet i denna 
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litteraturstudie beskriver Old (2012) att patienter ofta använder sig av humor för att maskera 

känslor som till exempel rädsla, smärta eller oro. En studie (Dean och Major 2007) visar att 

patienter ville att humor skulle vara spontan och inte påtvingad eftersom alla individer har 

olika sätt att hantera sina känslor och humor kanske inte är lämpligt i alla lägen. Vidare menar 

Dean och Major (2007) att det är viktigt att vårdpersonal inte är rädda för att använda sig av 

humor som en del den personliga omvårdnaden, även i kritiska situationer. Det som däremot 

är viktigt är att på ett professionellt sätt läsa av situationen och lita på sin intuition när det är 

lämpligt. I en studie (Old, 2012) beskrivs det att hur patienter reagerar på förändringar eller 

försämringar av sin hälsa är oförutsägbart men oftast finns det utrymme för ett leende och lite 

humor även i de dystraste situationer. 

 

Interventioner  

Resultatet i denna litteraturstudie visar att personer som vårdas i livets slut har behov som 

behöver tillgodoses för att dessa patienter ska uppleva trygghet och välbefinnande när de 

vårdas på palliativenhet eller hospice. Det framkom att det var viktigt med ett gott bemötande 

och professionalitet hos vårdpersonalen för att känna trygghet, att en väl utformad vårdmiljö 

ökar förtroendet för vården, att önskemål om avskildhet ska tillgodoses, att relationer med 

medpatienter ökade välbefinnandet och slutligen att en humoristisk atmosfär ökade 

livskvaliten. 

 

Bemötandet har stor betydelse för patienters upplevelse av god vård. Genom att använda sig 

av personcentrerad omvårdnad främjas en etiskt riktig god omvårdnad från en humanistisk 

grund. Det är viktigt att sätta personen i centrum och inkludera den i alla vårdbeslut och 

vårdprocesser (Edvardsson, 2010, s. 31-33). Omvårdnad har vissa professionella krav som 

kännetecknas av empati, vänlighet, professionalitet och en förmåga att tillfredsställa andras 

behov. Genom att uppmärksamma och bekräfta patienten skapas en möjlighet för patienterna 

att få en positiv upplevelse i det individuella mötet.  

 

Eftersom den fysiska miljöns utformning ofta begränsas av ekonomiska förutsättningar och 

arkitektur kan vårdpersonal öka patienters välbefinnande genom att använda sig av små 

medel. En ljus vårdmiljö minskar stress och oro. Utsikt över naturen ger patienterna möjlighet 

att skingra sina tankar och naturen har en positiv effekt på sinnesstämningen. En enkel åtgärd 

att se till att miljön är luftig och ljus. Genom att dra upp persienner och öppna upp gardiner 
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får patienterna möjlighet till ljus och utsikt över naturen (Trochelman, Albert, Spence, Murray 

& Slifcak, 2012).  

 

När patienter vårdas i flerbäddssalar bör vårdpersonalen planera och organisera omvårdnaden 

för att på ett optimalt sätt värna om patienternas integritet. Användande av draperier eller av 

skärmar i omvårdanden minskar patienternas utsatthet och genom att undvika att högt prata 

om patientens privata angelägenheter minskar risken för bruten sekretess. Det är viktigt att 

avskildhet om det är möjligt, erbjuds så att patienterna har tillgång till enkelrum om de så 

önskar. Samtidigt är det oerhört viktigt att det finns utrymmen på avdelningar som erbjuder 

möjlighet till social interaktion patienter emellan och där möten mellan patient- 

sjukvårdpersonal eller anhöriga kan ske mer privat (Brereton, Gardiner, Gott, Ingleton, Barnes 

& Carroll, 2011).  

 

I resultatet av denna litteraturstudie fram det att relationer med medpatienter hade stor 

betydelse för välbefinnandet. För att på bästa sätt främja patientrelationer kan vårdpersonalen 

uppmana patienter som har fysisk möjlighet att till exempel äta i matsalen tillsammans med 

andra patienter. En så enkel sak som att inbjuda till en kaffe eller filmstund tillsammans kan 

förgylla tillvaron och gagna relationer patienterna emellan. Samtalsgrupper eller andra grupp 

aktiviteter som till exempel matlagning kan men fördel anordnas för att upprätthålla social 

aktivitet för patienter (Rigby, Payne & Froggatt, 2010). 

 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att patienter har behov av och uppskattar en 

humoristisk atmosfär för att öka välbefinnandet. Det är svårt att använda humor som en 

riktlinje i en intervention. I enlighet med litteraturstudiens resultat menar Johnson (2002) att 

vårdpersonalen kan uppmärksamma tillfällen och ta vara på möjligheter samt vara spontana 

och öppna när situationer tillåter en humoristisk ton.  

 

Författarna till denna litteraturstudie anser att resultatet kan användas för att ge ökad kunskap 

och en förståelse för betydelsen av den fysiska och psykosociala vårdmiljöns utformning för 

patienter som vårdas i livets slut. En kunskap som kan användas som ett stöd för vårdpersonal 

att planera och genomföra interventioner i syfte att öka patienters välbefinnande när de vårdas 

på palliativa avdelningar eller hospice. 
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Metoddiskussion  

I denna litteraturstudie har en kvalitativ innehålls analys med manifest ansats använts för att 

beskriva patienters upplevelser av den fysiska och psykosociala vårdmiljön. Manifest ansats 

innebär att forskaren är textnära utan att göra egna tolkningar av data (Graneheim & 

Lundman, 2004). En kvalitativ studie värderas och validiteten- tillförlitligheten granskas 

utifrån de fyra begreppen pålitlighet, trovärdighet, överförbarnet och bekräftbarhet. För att en 

studie ska vara tillförlitlig innebär det att den ska ha utförts genom att använda 

mätningsmetoder som är lämpliga för studien.  

 

Pålitlighet innebär hur stabilt materialet är över tid och läsaren ska kunna följa 

tillvägagångssättet genom hela arbetet (Holloway och Wheeler, 2010, s. 303). 

Datainsamlingen och dataanalysen har noggrant beskrivits i denna litteraturstudie. 

Litteratursökningen och kvalitetsgranskningen av studierna som ingick i analysen presenteras 

i tabell ett och två. Studierna kvalitetsgranskades och bedömdes enligt ett protokoll för 

kvalitetsbedömning enligt Willman et al. (2006, s. 156-157). Studierna värderades och 

bedömeds efter nivåerna hög, medel och låg. Av fjorton studier var tre av hög kvalitet och 

elva av medel kvalitet. Författarnas erfarenhet om kvalitetsgranskning var begränsad. Detta 

kan ha bidragit till att vissa studier fick ett lägre bevisvärde än de kanske skulle ha haft. Trots 

att flertalet av studierna fick medel kvalitet anser författarna att litteratur studien har hög 

pålitlighet efter som det på ett tydligt sätt beskrivit arbetsprocessen genom metod och analys 

beskrivning samt med tabeller.  

 

Trovärdighet innebär att resultatet i studierna skall motsvara deltagarnas upplevelser och 

deltagarna ska kunna känna igen sig i resultatet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). För att 

stärka trovärdigheten valdes textenheter noggrant ut som motsvarade syftet. Studierna som 

användes i resultatet var alla skrivna på engelska. Textenheterna översattes till svenska för att 

underlätta kondensering. Översättningen genomfördes noggrant då det finns en risk att 

innebörden av textenheterna förändras om översättningen är felaktig och det kan leda till att 

viktiga uttryck förlorar sin innebörd. Författarna upplevde att det fanns risk för tolkningar i 

kondenseringsprocessen men detta hindrades genom att jämföra den kondenserade texten med 

original texten i studierna. Genom att använda citat i resultatet utifrån patienternas upplevelser 

stärktes ytterligare trovärdigheten i litteraturstudien (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Överförbarhet innebär att resultaten från en studie kan överföras till liknande situationer eller 

deltagare. Kunskap som genereras i en kontext kan vara relevant i en annan och genomförs 

liknande forskning kommer vissa begrepp att kunna tillämpas som ursprungligen utvecklats 

av andra forskare (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Genomförd litteraturstudie anses vara 

överförbar till andra sammanhang och populationer. Studien begränsades genom att endast 

studera den fysiska och psykosociala vårdmiljön inom palliativvård men resultatet kan även 

användas i den allmänna sjukvården för att förstå patienters upplevelser. 

Bekräftbarhet uppnås när resultatet motsvara studiens syfte och inte är ett resultat av 

forskarnas uppfattning eller tolkning. Läsaren ska ges möjlighet att återgå till original källan 

för att kunna intyga de fynd studien precenterar. Genom att kunna följa forskarens väg genom 

studien styrks bekräftbarheten. Bakgrund och forskarens känslor ska kunna diskuteras med 

öppenhet och ärlighet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Studien har tydliga 

källhänvisningar vilket innebär att läsaren på ett enkelt sätt kan återgå till 

originaldokumenten. Under arbetet med litteraturstudien har obligatoriska seminarier 

genomförts där andra studenter och handledare har fått möjlighet att granska de olika delarna i 

studien under arbetets gång. I individuella träffar med utsedd handledare har varit behjälpliga 

för att identifiera eventuella feltolkningar och andra misstag under arbetets gång och även 

detta anses ha stärkt tillförlitligheten i denna litteraturstudie.  

 

Avslutningsvis upplevdes svårigheter att hitta studier som berörde den fysiska och 

psykosociala vårdmiljön eftersom författarna begränsade studien till palliativvård. Det fanns 

en stor mängd studier som berörde vårdmiljön i allmänhet men dessa kunde inte användas på 

grund av den inriktning som valdes på studien. Eventuellt hade ett större antal sökord eller 

annorlunda kombinationer av de sökord som användes resulterat i fler träffar på studier 

relevanta för ämnet. Under formulering av resultatet upptäckte författarna att dataunderlaget 

inte var tillräckligt. En ny sökning utfördes och ytterligare studier påträffades. Proceduren 

med kvalitetsgranskning och analys genomfördes återigen för att stärka tidigare 

kategorisering. 

 

Slutsatser  

Litteraturstudiens resultat visar på många faktorer som kan påverka palliativa patienters 

upplevelse av den fysiska och psykosociala vårdmiljön. Det är viktigt att sjukvårdspersonal i 

mötet med patienterna ser till att de känner sig väntade, sedda och inbjudna. Det första 
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intrycket har stor betydelse för hur relationen mellan patienter och vårdpersonal kommer 

utvecklas. Patienter inom palliativ vård har stora omvårdnadsbehov, både fysiska och 

psykosociala och därför är det oerhört viktigt att vårdpersonalen strävar efter att sätta hela 

patienten i centrum för att främja känslor av säkerhet och trygghet. Den fysiska vårdmiljöns 

utformning bär på stora resurser att öka komforten och med små medel kan vårdpersonal göra 

vårdmiljön så hemtrevlig och gemytlig som möjligt för att öka välbefinnandet hos patienterna. 

Att själv få välja avskildhet eller samvaro med medpatienter är viktigt. Avskildhet kan 

upprätthålla integritet och känslan av självständighet samtidigt som relationer med andra i 

samma situation kan vara värdefulla för palliativa patienter då de kan stödja varandra i sin 

livssituation. Därför är det viktigt att vårdpersonalen agerar utifrån patientens egna önskemål i 

den mån det är möjligt. Det är lätt att tro att den palliativa vården måste präglas av dysterhet 

och sorg. Men även här uppskattas användandet av humor i omvårdnaden då det skapar en 

trevlig atmosfär, välbefinnande och god gemenskap mellan patienter och vårdpersonal. 

Upplevelser av vad som är livskvalitet är ytterst individuella. Det skulle vara intressant att 

undersöka hur upplevelser varierar mellan patienters kön, ålder, härkomst, religion och social 

ställning. En utmaning för framtida studier kan vara att identifiera om dessa olika faktorer 

formar upplevelsen av livskvaliteten för dessa patienters olikheter vid vård i livets slut. 
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