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    Abstrakt

När personer drabbas av cancer och måste vårdas på sjukhus påverkas 
upplevelsen av vårdmiljön av utformning, design och atmosfär. Syftet 
med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av 
vårdmiljön när de genomgår behandling mot cancer. Tio 
vetenskapliga artiklar analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
Detta resulterade i fyra slutkategorier: Att relationen till vårdpersonal 
bygger på respekt och lyhördhet, Att ha behov av att träffa andra i 
liknande situationer, Att en hemlik miljö ger trygghet och Att själv 
kunna välja gemenskap och avskildhet. Dessa kategorier indikerade
att det första intrycket var viktigt och betydelsefullt. Att få träffa andra 
patienter upplevdes positivt samt gav de varandra stöd. En 
hemliknande vårdmiljö upplevdes som en trygghet och säkerhet och 
att själv kunna välja rum och avskildhet var av stor vikt för att bevara 
sin integritet och värdighet. Slutsatsen var att första intrycket var av 
betydelse för en god relation och att träffa andra patienter var 
betydelsefullt. Vikten att välja avskildhet eller gemenskap var viktigt 
samt att vårdmiljön liknande en hemmiljö.

Nyckelord: Kvalitativ innehållsanalys, upplevelse, cancer, vårdmiljö, 
interaktion, utformning och design
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Att insjukna i en allvarlig sjukdom innebär att leva ett liv som pendlar mellan lidande och 

uthärdande. De sjuka pendlar mellan känslor av hopp och hopplöshet. Även om den drabbade 

vet att sjukdomen är obotlig hoppas denne ändå på ett mirakel (Öhman, Söderberg & 

Lundman., 2003). Hoppet är en effektiv faktor för personer när det handlar om hantering av 

sin nya situation och den är även viktig vid lidande och osäkerhet inför framtiden (Herth, 

2000). Att drabbas av sjukdom innebär för människan en förändring av dennes liv både till det 

yttre och inre. Sjukdomen kan innebära en förlust av kontroll, kroppen kan inte längre tas för 

given och det finns inga garantier för att livet ska bli som det varit innan sjukdomen (Toombs, 

1993, s. 90). Förlust av kontroll kan också ta sig uttryck i att personen genom sjukdom blir 

beroende av närstående och vårdpersonal i nya situationer och nya miljöer. Det gör att en 

person som drabbas av sjukdom känner en förlust av världen såsom man tidigare upplevt den. 

Detta leder till att man måste göra en helt ny omorientering av sitt inre och yttre liv 

(Söderberg & Lundman, 2001).

Vårdmiljö kan förstås och beskrivas som två dimensioner, den fysiska vårdmiljön som 

innefattar omgivning och inredning, personers varande och görande i miljön som omfattar 

interaktionen mellan sjukvårdspersonal och patienter. Florence Nightingale ansåg att konsten 

i omvårdnaden är att skapa en omgivning där personens egna helande och läkande krafter 

gynnas (Edvardsson, 2005, s.70-72). Florence Nightingale ansåg att en bra vårdmiljö 

främjade personers tillfrisknande. En vårdsal med fin utsikt, jämna och lugna färgsättningar, 

möjlighet till avskildhet och lugn vårdmiljö gjorde personen avslappnad och trygg, därmed

underlättades personers tillfrisknande (Edéll-Gustafsson, 1997, s. 56). I Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) finns det rekommendationer för 

yrkeskunnande, kompetens och förhållningssätt. Där poängteras att vårdmiljön är ett av 

sjuksköterskans kompetensområden. Sjuksköterskan skall bland annat ha förmåga att 

reflektera över, motivera och samverka till att utveckla en bra vårdmiljö och värna om etiska 

aspekter i vårdmiljön. 

Den bild av oss människor som vårdvetenskapen omfattar har sin grund i en helhetssyn av 

människan. De möten som sker inom vården innebär att vi inte bara möter en persons kropp, 

utan vi möter också själen. Helhetssynen innebär att vårdpersonal ska så långt det är möjligt 

tillgodoser alla aspekter av människan och hennes önskemål. Vi människor är lika i många

avseenden men även olika, därför bör vi vara lyhörda för varandra olikheter. Detta gör att 

varje möte i vårdrelationen är nytt och unikt som kräver specifik anpassning till varje persons 
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önskemål och vårdbehov. Samspelet och dialogen är kärnan för hur vården ska utformas och 

den grundläggande relationen etableras, som ska ge personen och vårdpersonalen de rätta 

verktygen och personen kraft till tillfrisknande. Denna relation påverkas av samspelet med 

den övriga världen och denna process är ständigt i omvandling där nya förutsättningar ges. 

Att leva innebär för människan mer än att bara existera i biologisk mening. Att vara människa 

innefattar en livsvilja och en önskan om att få skapa sitt eget liv. I denna strävan påverkas 

människan av den miljö hon befinner sig i, men hon påverkar också miljön i en interaktiv 

rörelse (Eriksson, 1990, s.10,18,13,28-29).

Sjukhusmiljön kan påverka personers upplevelse av hälsa och ohälsa samt påverkar även 

självbild, beteende och samspel. Enligt Edvardsson (2005, s.68) visar tidigare studier att när 

personer beskriver upplevelsen av bra och dålig omvårdnad så beskrivs ofta vårdmiljön. En 

sjukhusvistelse kan innebära svåra upplevelser som kan bekräftas och förstärkas av karaktären 

i den fysiska omgivning där vården sker. En vårdmiljö som är omsorgsfull upplever 

patienterna som en trygghet genom att den innehåller inslag som är kända för personen och 

ger denne besked om hur personen kan agera och handla. Den ger också stöd för ett 

bemötande och bidrar även till att visa respekt för patientens integritet genom att föreslå 

förutsättningar som leder till ett ökat välbefinnande i läkningsprocessen (Fridell, 1998, s.16, 

90). Personer med cancer som är inlagda för behandling kan uppleva att vårdpersonalen ofta 

inte har tid, kompetens, kurage eller förståelse nog för att hantera emotionella bekymmer som 

sjukdomen orsakar. I viss mån kan patienterna kommunicera sjukdomsrelaterade fysiska 

symptom och specifika sociala problem till vårdpersonalen, men detta sker oftast på initiativ 

av vårdpersonalen. Dessutom använder patienterna då personalens terminologi och inte sina 

egna ord. Patienterna kan därför uppleva brist på utrymme, tid, vokabulär och resurser för att 

kunna diskutera komplexa existentiella, sociala och psykologiska problem (Rydahl-Hansen, 

2005). Studier angående den fysiska vårdmiljön antyder att cancerpatienter kan ha ett större 

behov av avskildhet jämfört med patienter som behandlas för andra sjukdomstillstånd. 

Personer som lider av illamående, håravfall, utmattning och viktnedgång kan känna sig 

förnedrade eller generade av att behöva visa sig inför andra. Patienterna kan också starkt 

förknippa vissa odörer med behandlingen så att detta blir till stimuli som kan utlösa 

illamående och obehag även vid andra tillfällen än enbart själva behandlingstillfällena 

(Bouchard, 1993). 
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Med avseende på den speciella problematik som föreligger för personer som drabbats av 

cancer är det viktigt att beskriva dessa personers upplevelser av vårdmiljön för att kunna 

utveckla och förbättra denna. En bra vårdmiljö som kan tillhandahålla en god vård kan bidra 

till ett ökat välbefinnande. En god vårdmiljö kan bli en resurs för personer som har drabbats 

av cancer. Med utgångspunkt från detta var syftet med denna litteraturstudie att beskriva 

patienters upplevelser av vårdmiljön när de genomgår behandling mot cancer. Med vårdmiljö 

avses här utformningen och designen av sjukhusmiljön samt interaktionen mellan patienter, 

vårdpersonal och medpatienter.  

Metod

Litteratursökning

Studien grundar sig på litteratur i form av vetenskapliga artiklar. En systematisk sökning av 

vetenskapliga artiklar gjordes via Luleå tekniska universitets bibliotek på databaserna Cinahl,

PubMed och PsycINFO (tabell 1) med sökord i MeSH-termer i PubMed, Cinahl headings i 

Cinahl och Thesaurus i PsycINFO samt även fritextsökning. Primära sökord för sökprocessen 

var experience, narrative, quality of life, content analysis, grounded theory, health facility 

environment, environment, neoplasms, cancer patients, therapeutics, attitude, oncologic 

nursing, nurse-patient relations, satisfaction, interpersonal relations, feelings. Vid sökningar 

indexerades dessa ord då de användes var för sig eller i olika kombinationer. De booleska 

sökoperatörer AND och OR användes också vid sökningarna. De inklusionskriterier som var 

gemensamt var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska och utgivna mellan åren 1999-

2009. För att hitta artiklar med hög vetenskaplig kvalitet skulle artiklarna vara peer-reviewed. 

Det innebär att de var granskade av expertis inom området innan publikation (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2006, s. 81). 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning

Syftet med sökning: beskriva personers upplevelser av vårdmiljön när de genomgår behandling mot cancer

CINAHL 2009-09-14 Limits: Peer reviewed, english, 1999-2009

Söknr *) Söktermer Antal Urval

1 FT Experience OR narrative OR quality of life 

OR content analysis OR grounded theory

78654 0

2 TSH Health facility environment 1734 0

3 TSH Environment+ 24049 0

4 TSH Neoplasms+ 85304 0

5 TSH Cancer patients 7145 0

6 TSH Therapeutics+ 296139 0

7 FT Feelings 3745 0

8 1 AND 2 262 2

9 2 AND 5 20 3

10 1 AND 3 AND 4 13 1

11 2 AND 4 18 1

12 1 AND 5 AND 7 58 1

13 TSH Oncologic nursing+ 4768 0

14 TSH Attitude+ 88437 0

15 TSH Nurse-patient relations 6809 0

16 9 AND 10 AND 11 80 1

PubMed 2009-09-15 Limits: English

1 MSH Interpersonal relations 161695 0

2 MSH Neoplasms 1586724 0

3 FT Grounded theory 3694 0

4 4 AND 5 AND 6 68 1

PsycINFO 2009-09-16 Limits: English, 1999-2009

1 TSH Environment 16492 0

2 TSH Satisfaction 14607 0

3 TSH Neoplasms 11554 0

4 1 AND 2 AND 3 2 1

*) FT - fritextsökning, CH- Cinahl headings- termer i databasen CINAHL, MSH – Mesh termer i PubMed, TSH-

thesaurus i databasen PsycINFO

Manuell sökning från tidigare forskning

1 Remmers, H., Holtgräwe, M., & Pinkert, C. (2009). Stress and nursing care 
needs of women with breast cancer during primary treatment: A qualitative 
study. European Journal of Oncology Nursing, Availble online 11 sept 2009, 1-
6

1 1
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Kvalitetsgranskning

Efter att litteratursökningen var klar läste de artiklar som vi hade hittat i vår litteratursökning

igenom. I urvalet fanns tolv artiklar vars titlar och abstrakt lästes igenom för att se om de 

svarade mot syftet. Av dessa tolv artiklar valde tio artiklar (=10) som sedan 

kvalitetsgranskades. De artiklar som exkluderades uppfyllde inte litteraturstudiens syfte. En 

systematisk granskning av artiklarna utfördes utifrån Willman et al. (2006, s. 154-157) 

protokoll för kvalitetsbedömning. I kvalitetsgranskningen studerade vi artiklarnas syfte, 

metod, urval, etiska resonemang, datainsamling, analys och slutsats. Efter detta bedömdes

kvaliteten på studierna och artiklarna värderades efter nivåerna hög, medel och låg. Studier 

med hög kvalitet hade en noggrann beskrivning av urval, datainsamling, analysmetod och 

etiska avgöranden. Studier av medelkvalitet saknade några av de angivna kriterierna eller var

dåligt beskrivna. Studier av låg kvalitet exkluderades eftersom de hade stora brister i 

ovannämnda kriterier eller hade stora bortfall (jmf. Willman et al., 2006, s.97). De 

kvalitetsgranskade artiklarna presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2 Översikt av granskade artiklar som ingår i analysen (n=10)

Författare/År Typ av 
studie

Deltagare Metod
Datainsamling/
Analys

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög,
Medel, Låg)

Campell
(1999)

Kvalitativ 5 Öppna 
semistrukturerade 
intervjuer/Jämförande
analysmetod

Upplevelser om 
hur vårdmiljön 
kan bidra med 
trygghet, och 
relationen med 
vårdpersonalen

Hög

Dowling
(2008)

Kvalitativ 53 Intervjuer/tolkande 
fenomenologisk 
analysmetod

Relation mellan 
sjuksköterska 
och patient 
anses som 
viktig för att 
bevara 
intimiteten. 

Hög

Edvardsson
(2008)

Kvalitativ 46 Narrativa 
intervjuer, 
observationer/ 
Manifest 
innehållsanalys

Beskriver 
patienters  
upplevelser av 
hur vårdmiljön 
har ett symbol 
språk som 
förmedlar oro 
och trygghet

Hög

Edvardsson, 
Sandman & 
Rasmussen 
(2006)

Kvalitativ 29 Semistrukturerade 
intervjuer/ Manifest 
innehållsanalys

Omgivningens 
påverkan på 
patienter. 
Vårdmiljöns 
skötsel 
påverkade 
synen på vården

Hög

Kelly, Pearce & 
Mulhall (2004)

Kvalitativ 34 Intervjuer, icke-
deltagande 
observationer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys

Omgivningens 
inverkan på 
patienter. 
Kulturen var en 
central källa till 
stöd

Medel

Mulhall, Kelly & 
Pearce (2004)

Kvalitativ 34 Intervjuer, icke-
deltagande 
observationer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys

Studien riktar 
sig mot olika 
fördelar som en 
cancerenhet för 
ungdomar kan 
medföra. Den 
fysiska 
vårdmiljön 
diskuteras som 
viktiga

Medel



9

Forts. Tabell 2 Översikt av granskade artiklar som ingår i analysen (n=10)

Författare/År Typ av 
studie

Deltagare Metod
Datainsamling/
Analys

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög,
Medel, Låg)

Remmers
Holtgräwe
Pinkert
(2009)

Kvalitativ 42 Öppna frågor
Kvalitativ text 
analyser/Jämförande
analys metod

Patienternas för 
väntan på 
sjuksköterskan 
och vård 
personalen. 
Även behov att 
dra sig undan en 
stund.

Medel

Rowlands
& Noble
(2008)

Kvalitativ 12 Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Fenomenologisk 
analysmetod

Att patienterna 
vill få välja om 
de vill dela rum 
eller välja 
avskilt rum, 
även attityden 
hos personalen 
är viktig.

Hög

Steen 
Isaksen 
&Gjengedal
(2000)

Kvalitativ 55 Kvalitativa djup 
intervjuer med 
grundläggande teori 
ansats

Med patienters 
påverkan på 
andra patienters 
som har cancer. 
Vilken viktig 
informations 
källa de är för 
andra patienter 
med cancer.

Hög

Suter & 
Baylin 
(2007)

Kvalitativ 37 Semistrukturerade 
intervjuer/ Kvalitativ 
innehållsanalys

Konst 
underlättar 
interaktion 
mellan patienter 
och personal 
och ger positiva 
distraktioner. 
Att välja 
konstverk 
hjälper patienter 
att återfå en 
känsla av 
kontroll

Hög

Analys

I denna litteraturstudie har en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats använts.

Kvalitativ forskning inriktas på att få en förståelse för människors upplevelse utifrån deras 

livsperspektiv (Holloway & Wheeler, 2002, s. 3). Kvalitativ innehållsanalys utförs för att 

kunna förklara samt beskriva utmärkande fenomen, och på så sätt skapa insikt och kunskap 

om fenomenet (Downe- Wamboldt, 1992). Med en manifest ansats är forskaren textnära med 
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målsättningen att beskriva de synliga och uppenbara delarna (Graneheim & Lundman, 2004). 

Enligt Polit och Beck (2004, s. 16) lägger kvalitativ forskning tonvikten på att förstå den 

mänskliga upplevelsen, vanligen genom varsam insamling och analys av det subjektivt 

skildrade kvalitativa materialet. 

Vi utgick ifrån Burnard (1991) tillvägagångssätt i den utförda kvalitativa 

innehållsanalysen. Först lästes hela materialet igenom upprepade gånger för att få en 

djupare förståelse och medvetenhet av texterna. Sedan markerades artiklarna med en 

bokstav och textenheterna med en siffra allteftersom textenheterna extraherades. 

Textenheterna markerades för att det skulle vara möjligt att spåra källorna, samt för att 

litteraturstudien skulle ha en hög validitet. Därefter skrevs textenheterna upp i tabell,

översattes och kondenserades, vilket innebar att textenheterna kortades ner i syfte att 

identifiera kärnan i innehållet. Graneheim och Lundman (2004) anser att detta är kärnan i 

analysarbetet. Vidare menar författarna att det är viktigt att inte tolka text och ord, utan 

istället utgå ifrån vad som beskrivs. Innehållsanalysen började med 26 olika kategorier

bestående av 232 textenheter som innehöll olika typer av upplevelser. De textenheter som 

liknade varandra fördes samman. Analysen genomfördes i fyra kategoriseringssteg, då 

kategorierna var varandra uteslutande och resulterade analysprocessen slutligen i fyra 

slutkategorier (tabell 3). Enligt Burnard (1991) skall sammanställningen av textenheter 

mot kategorier ytterligare analyseras och jämföras genom att stärka tillförlitligheten men 

även för att inget innehåll skall förloras under processens gång. Under analysens gång har 

vi gått tillbaka till originaltexterna och validerat innehållet. 

Resultat

Analysen av artiklarna resulterade i fyra kategorier (tabell 3). Kategorierna presenteras nedan 

i form av brödtext styrkta med citat från de artiklar som ingick i analysen.

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=4)

Kategorier

Att relationen till vårdpersonal bygger på respekt och lyhördhet

Att ha behov av att träffa andra i liknande situationer

Att en hemlik miljö ger trygghet

Att själv kunna välja gemenskap eller avskildhet
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Att relationen till vårdpersonal bygger på respekt och lyhördhet

I studier (Dowling, 2008; Edvardsson, 2008) framkom att det första intrycket och att få ett 

respektfullt och tryggt bemötande vid ankomsten var betydelsefullt. Det var viktigt att en 

stark känsla av att vara välkommen fanns där och att bli väl mottagen (Edvardsson, 2008;

Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2006; Remmers, Holtgräve & Pinkert, 2009). Att 

personal visade respekt och lyhördhet genom att hälsa och svara på frågor hade också stor 

betydelse och det var även viktigt att de fick information om vad som skulle ske härnäst 

(Edvardsson, 2008; Edvardsson et al., 2006).

Welcoming was very important for the first impression of the setting. Being seen 
and met on arrival in setting and being invited, escorted, and shown around were 
important parts of welcoming. (Edvardsson, 2008 s. 36)

Flera studier (Campell, 1999; Kelly, Pearce & Mulhall, 2004; Remmers et al., 2009) betonade 

en hög prioritet att vidareutveckla kontakterna med personal så att det fanns en engagerad och 

värdefull relation med sjuksköterskor som stöd under den svåra tiden. För att kunna etablera

förtroende till personal var det viktigt att de visste vad patienter hette samt att det fanns en 

kontinuerlig närvaro till vårdlaget eller till en speciell sjuksköterska (Dowling, 2008;

Remmers et al., 2009). Patienter ansåg att det var förtroendeingivande att se personalen samt 

så kändes det positivt att dörrarna var öppna så de kände delaktighet i det som hände

(Edvardsson et al., 2006; Remmers et al., 2009; Rowland & Noble, 2008).

I feel as if I´m taken seriously here, which is important to me, just as I am and 
with my questions and everything (Remmers et al., 2009, s. 3)

Enligt Remmers et al. (2009) och Rowlands och Noble (2008) var det av stor betydelse att 

vårdpersonal visade respekt och lyhördhet genom att ta sig tid och sitta ner och lyssna, att 

personalen uppfyllde deras önskemål samt att de stannade kvar i svåra situationer. Studien av 

Mulhall, Kelly och Pearce (2004) menade att en känsla av outtalat stöd skulle infinna sig för 

att det skapade trygghet. En annan faktor som var av stor betydelse var att personal skulle 

vara lyhörd om de ville bli lämnade ifred (Dowling, 2008). Vårdpersonal skulle vara vänliga, 

kompetenta och lyhörda för patienters kroppsliga och själsliga behov så att vården skulle bli

så individanpassad som möjligt (Rowlands, 2008). Detta bidrog till interaktion och 

ömsesidighet i relationen (Mullhal et al., 2004; Remmers et al., 2009; Steen & Gjengdal, 

2000).



12

I think the attitude of staff HAS to be the most important thing really (Rowlands
& Noble, 2008, s.770)

Ett lugnt arbetstempo gjorde det lättare att kommunicera och be om hjälp (Edvardsson, 2008).

God kommunikation mellan patienter och vårdpersonal ledde till minskad ångest (Rowlands

& Noble, 2008). Det kunde även underlätta om personalen berättade lite om sig själva och 

visade sina egna känslor (Campell, 1999; Dowling, 2008; Remmers et al., 2008). Det

framkom även att den känslomässiga säkerheten hos personalen kunde förmedlas genom 

rösten, språket och kroppskontakten, exempelvis en varm hand eller en kram (Remmers et al., 

2009). Upplevelsen av sjuksköterskan var att hon ofta porträtterades som en vän, som syftade 

till att lindra ångest, speciellt för dem som var isolerade (Campell, 1999; Dowling, 2008; 

Edvardsson, 2008; Remmers et al., 2008; Rowlands & Noble, 2008). I studier (Campell, 

1999; Rowlands & Noble, 2008) beskrevs personal som omsorgsfulla eldsjälar som stärkte 

det naturliga hoppet och gav kraft att kämpa vidare mot cancern. 

Humor, glädje och skratt i vardagen uppskattades och det hjälpte även till att skapa distraktion

från sjukdomen (Remmers et al., 2009; Steen & Gjengedal, 2000). Vardagliga samtal 

fungerade bra, speciellt när de befann sig i isoleringsmiljö (Campell, 1999). Patienter

uppskattade att sjukdomen inte var fokus i samtalen och att sjuksköterskorna var glada 

(Dowling, 2008; Mullhal et al., 2004; Rowlands & Noble, 2008). 

The entire station is so cheerful. They laugh far into the evening and that gives 
you the feeling, oh, yes that you´re not ill then. And that is fantastic then you just 
want to keep on living (Remmers et al., 2009, s.4)

Att ha behov av att träffa andra i liknande situationer 

I studien (Steen & Gjengedal, 2000) uttrycktes ett behov av social kontakt med andra 

människor som var i samma situation och kontakten etablerades om de hade någonting 

gemensamt. Det beskrevs positivt att träffa andra människor med samma sjukdom eftersom 

de fick en djupare förståelse och gemenskap samt gav de stöd till varandra för fortsatt kamp 

(Kelly et al., 2004; Rowlands & Noble, 2008; Steen & Gjengedal, 2000). I studien av Steen 

och Gjengedal (2000) framkom att patienter kunde lita på andra patienter som hade samma 

sjukdom och som även hade genomgått liknande behandlingar som dem själva. Det beskrevs

även att det var lättare att visa sina känslor för medpatienter än till familj eller vänner

eftersom att de inte behövde använda lika många ord när de pratade. I studier (Kelly et al., 

2004; Mulhall et al., 2004) beskrevs att patienter inte kände sig utstötta som den enda med 
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cancer utan alla patienter hade en gemenskap med varandra. De kände ett ömsesidigt stöd av 

medpatienterna som gjorde att de inte kände sig lika isolerad och ensam (Mulhall et al., 2004;

Rowlands & Noble, 2008). En patient beskrev att denne kände sig ensam eftersom att han/hon 

inte fått någon möjlighet att dela rum med någon annan som var i samma situation (Steen & 

Gjengeldal, 2000) medan en annan patient skulle känna sig ensam på ett privat sjukhus 

eftersom att denne trodde att gemenskapen inte skulle vara densamma (Kelly et al., 2004). 

Behovet av att få information från sina medpatienter uttrycktes som viktig eftersom att de var

i samma situation och de menade även att den mesta av informationen i anknytning till

reaktioner på behandling har de fått av andra patienter och inte från vårdpersonalen (Steen & 

Gjengedal, 2000). I en studie (Steen & Gjengedal, 2000) beskrevs att det fanns en fara med att 

lyssna på andra patienters berättelser och information som skulle kunna skapa mer rädsla

inombords.

When you´re with other people who are in the same boat as you, you get on top of 
things (Rowlands & Noble, 2008, s. 771)

Att en hemlik miljö ger trygghet

Vårdmiljön skapades av personer som beskrevs som terapeutiska (Edvardsson, 2008) och 

personalen uppfattades som skickliga till att tillhandahålla en stödjande- och terapeutisk miljö 

(Mulhall et al., 2004). I en studie (Edvardsson, 2008) framkom att vårdmiljön upplevdes 

positiv när personal gjorde det lilla extra för patienter som inte kunde äta i matsalen. Det

beskrevs även att välkända föremål upplevdes som en trygghet och att doften av kaffe och 

hembakat bröd var hemtrevligt. Enligt studien Mulhall et al. (2004) var dagrum, biljardbord 

och musik viktiga för att en avslappnad och vänskaplig miljö kunde tillgodoses. Konsten 

visade sig vara meningsfull eftersom den påverkade humöret positivt samt att den

underlättade samspelet mellan människor (Suter & Baylin, 2007). I flera studier (Edvardsson, 

2008; Edvardsson et al., 2006; Rowlands & Noble, 2008) framkom att fina utsikter från 

fönster, vackra naturmålningar, pussel eller akvarium blev en distraktion från att inte behöva 

tänka på sin cancersjukdom. Det framkom även att vackra naturmålningar, pussel eller

akvarium gjorde att patienter glömde att de var inlagda på sjukhus samt att ångesten och 

rädslan i samband med behandling och/eller sjukdom minskade (Edvardsson, 2008; 

Edvardsson et al., 2006). Att kunna se andra saker än rummets gröna väggar gjorde också att 

de glömde att de låg på sjukhus (Suter & Baylin, 2007).
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Well, the environment here is really comfortable and familiar, looking almost like 
home. And this means, at least for me, that I feel calmer and safer. It's difficult to 
explain, but the everydayness of the environment makes me feel good
(Edvardsson, 2008, s.35)

Patienter beskrev att det var oroväckande att komma till en ny vårdmiljö vilket ledde till 

känslor av osäkerhet (Edvardsson, 2008). Det första intrycket på avdelningen upplevdes 

negativt (Edvardsson, 2008; Edvardsson et al., 2006; Steen och Gjengedal, 2000) eftersom att 

den var mörk, trist och nedgånget (Edvardsson et al., 2006). I studier (Edvardsson, 2008; 

Edvardsson et al., 2006) beskrev patienter att det fanns en symbolik mellan omsorgen och av 

den fysiska vårdmiljön och omvårdnaden av dem. Patienter upplevde att avdelningen inte var 

anpassad för vårdande om de kom till en vårdmiljö som var nedsliten, kaotisk och smutsig. 

Då vårdpersonalen inte brydde sig om vårdmiljön upplevdes att de inte heller hade förmågan 

att vårda människor. Detta kunde leda till misstro av vården på avdelningen. Det framkom 

även att de hade uppfattat att olika dofter bidrog till intrycket av vårdmiljön. I studier 

(Edvardsson, 2008; Steen & Gjengedal, 2000) beskrevs att en faktor som påverkade intrycket 

av vårdmiljön var förekommande ljud i omgivningen. Höga ljud kunde medföra en orolig 

atmosfär där patienter hade svårt att slappna av. 

Well, my first feelings about this place were: How is the care here? The wilted 
flowers in the windows and the worn-out character of the environment, that was 
really awful. You know, I lose confidence about the care provided if the place 
looks like that (Edvardsson, 2008, s. 35)

Att själv kunna få välja gemenskap eller avskildhet

I studien (Edvardsson et al., 2006) framkom att utformningen och placeringen av lokalerna 

var viktiga för interaktionen mellan alla inblandade i vårdmiljön. Miljön kunde inbjuda eller 

hindra deltagandet i vården och de sociala interaktionerna. Det som avgjorde var graden av

flexibilitet i miljöns utformning (Edvardsson, 2008). I studierna (Edvardsson et al., 2006; 

Rowlands & Noble, 2008;) framkom att det var viktigt att kunna få välja flerbäddsrum eller 

enkelrum och att miljön ingav en möjlighet att välja gemenskap eller avskildhet, till exempel 

att kunna sitta tillsammans med andra eller för sig själv i gemensamma utrymmen. Det 

beskrevs också att det inte alltid var lätt att se och lyssna på andras lidande. Patienter föredrog 

att ha ett enkelrum eller en avskild plats när de ville bevara sin egen och andra människors

integritet och värdighet vid svårare stadier i sjukdomen. En del människor hade behov av att 

kunna dra sig tillbaka i ett eget rum, och valde därför att gå ner till kapellet för att få lite lugn 

och ro (Edvardsson, 2008; Remmers et al., 2009; Rowlands & Noble, 2008). Den geografiska 
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placeringen av sovrummen var också av stor vikt. Ett rum nära ingången till avdelningen 

upplevdes som bra eftersom det påminde om att livet pågår utanför (Campell, 1999).

If you´re ill and just want quiet a cubicle is great but if your brain is 
active and alive you want a room where you can have a conversation
(Rowlands & Noble, 2008, s.771)

One of the informants whose room was situated at the ward entrance 
stated that he liked to hear visitors chatting as they arrived whilst another 
liked to see people walking along the corridor as it reminded her that ´life 
is going on out there (Campell, 1999, s. 442)

Diskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av vårdmiljön när de 

genomgår behandling mot cancer. Vår analys resulterade i fyra kategorier: Att relationen till 

vårdpersonal bygger på respekt och lyhördhet, Att ha behov av att träffa andra i liknande 

situationer, Att en hemlik miljö ger trygghet och Att själv kunna få välja gemenskap eller 

avskildhet. 

Resultatet i vår litteraturstudie visade att det första intrycket var avgörande för hur vården, 

relationerna och helheten upplevdes hos personerna som skulle genomgå behandling mot 

cancer och vilket förtroende som skapades. Det första intrycket förmedlas inte bara med ord, 

det handlar om hur vårdpersonalen använder hela sitt kroppsspråk och öppnar upp för att 

skapa ett så förtroendefullt möte som möjligt. Detta kan kopplas till Løgstrup (1994, s. 41-42,

48, 53-54) som beskriver det tysta outtalade kravet. Vid alla möten människor emellan 

uppstår kommunikation som bygger på naturlig tillit. Det medverkar till att personen blottar 

sig och lägger sitt liv i någons annans människas händer, där makten spelar en viss roll. I detta 

krav existerar förväntningar och önskemål som vi i mötet uttalar, men tyst. Det är då den 

andres uppgift att tolka dessa tysta önskningar och förväntningar. Tolkningen blir inte alltid 

som den andre önskar. I varje möte finns det etiska kravet, men vad det innebär är upp till 

varje enskild människa att bedöma från situation till situation. I litteraturstudien visade 

resultatet att kommunikationen upplevdes bra när personalen satte sig ner och tog sig tid att 

lyssna av vad deltagarna hade att förmedla, och genom att se både de kroppsliga och själsliga 

behoven. Det uppskattades när personalen var personliga och delade med sig av sina egna 

känslor. Arman och Rehnsfeldt (2006, s. 96-98) tar upp om att göra det lilla extra, någonting 

utöver det vanliga som kan hjälpa till att skapa en mer jämbördig relation. Genom att göra 
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detta förmedlar vårdaren äkta engagemang och medmänsklighet gentemot en medmänniska 

som befinner sig i lidande. Personen blir på så sätt bekräftad och handlingen inger hopp.

I resultatet av vår litteraturstudie framkom en önskan att få träffa andra personer som lider av 

samma sjukdom. I resultatet kom även behovet fram av att få information om sjukdomen och 

behandlingen från sina medpatienter. Detta är i enlighet med det som Chung- Ching et al.

(2007) beskriver, att människor som drabbats av cancer oftast mår bättre av att träffa andra 

människor med samma sjukdom. Det framkom även i resultatet att de gav varandra stöd 

genom att dela varandras känslor samt information om behandling och sjukdom. Samtalen 

gjorde att de kände sig mer lugna och gav varandra hopp om fortsatt kamp mot sjukdomen.

Det ansågs som viktigt att kunna dela tankar och känslor med andra och att bli bekräftad. 

Benzein, Norberg och Saveman (2001) visar att få vara med andra människor med cancer 

leder till samhörighet då de inte längre kunde identifiera sig med friska människor, vilket 

stämmer överens med vårt resultat. 

I resultatet i litteraturstudien framkom att välkända föremål i vårdmiljön gjorde att det kändes

tryggare och lugnare. Det ansåg även att doften av kaffe och hembakat bröd gjorde att de 

kände sig som hemma. Liknande resultat har beskrivits av Douglas och Douglas (2004) där 

säkerhet och trygghet upplevdes när sjukhusmiljön var bekant utformad. Det framkom att 

personerna ansåg det viktigt att vårdmiljön var genomtänkt och tillräckligt utformad vilket 

ökade deras självständighet och möjlighet till att göra egna val under sjukhusvistelsen. Detta 

medförde en möjlighet hos patienter att underlätta sin dagliga tillvaro. De beskrev att objekt 

som blommor, gardiner, handgjorda möbler eller utsikt från ett fönster medförde den 

symboliska meningen om likheten med vardagen. Det upplevdes viktigt att vårdmiljön 

liknade en hemmiljö eftersom att personerna då kände en inre trygghet. 

I vår litteraturstudie var aktiviteter i form av biljard och musik viktiga för att skapa en 

avslappnad och vänlig miljö och att konsten upplevdes som meningsfull eftersom att den 

påverkade humöret positivt. Stichler (2001) menar att avslappnande musik eller terapeutiskt 

ljud kan ge positiv distraktion och främjar läkningsprocessen. Även ljudet av vattnet från en 

fontän, höra fåglar sjunga eller andra ljud tillsammans med klassisk musik kan lugna 

patienter, oroliga familjemedlemmar eller besökare. Ulrich (2006) beskriver att konstverk kan 

vara effektiv för att lindra stress och ge distraktion från smärta, framförallt när konstverken 
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föreställer natur eller människor med positiva känslomässiga ansiktsuttryck, och även detta 

stämmer överens med de resultat vi fått fram. 

Det visade sig i resultatet av denna litteraturstudie att bland annat utsikt från fönster gjorde att 

patienter kunde skingra sina tankar från sjukdomen vilket är i enlighet med de resultat

Douglas och Douglas (2004) fått fram. De beskriver vikten av att kunna ändra fokus från sig 

själv till omgivningen. Deltagarna i deras studie menade att när fokus förflyttades till 

omgivningen, flyttades uppmärksamheten från deras situation till objekten. Deltagarna kunde 

genom det glömma sin egen situation för ett tag. I en annan studie av Douglas och Douglas 

(2005) var det viktigt att kunna se ut. Deltagarna menade att utsikten hjälpte dem att relatera 

till världen utanför sjukhuset, vilket också är i enlighet med det resultat vi fått fram.

I litteraturstudien beskrevs upplevelser kring det sätt som vårdmiljön togs omhand, för 

patienterna var en illa omskött vårdmiljö ett tecken på att inte heller kunna ta hand om 

människorna. En kaosartad och misskött vårdmiljö symboliserade en liknande vård. I vår 

litteraturstudie fann vi vidare att dofter av olika slag som fanns i vårdmiljön påverkade synen

på kvalitén på vården. Schweitzer, Gilpin och Frampton (2004) framhåller i sin studie att 

obehagliga lukter i vårdmiljön skapar ångest, rädsla och stress. Det påpekades även att 

behagliga dofter sänker blodtrycket, minskar andningsfrekvensen och höjer smärtgränsen. I 

resultatet i litteraturstudien framkom att höga ljud på avdelningen framkallade en orolig 

atmosfär som ledde till oro. Stichler (2001) beskriver att hög intensitet av oljud har 

förknippats med många dåliga effekter på hälsan hos vuxna människor såsom ökat blodtryck 

och puls samt en känsla av oro.

Det resultat vi fått fram i litteraturstudien visar att ur ett patientperspektiv har lokalernas 

utformning och placering stor betydelse för de sociala interaktionerna. De krav som ställs på 

vårdmiljön är att den bör kunna erbjuda patienterna både avskildhet och möjlighet till social 

interaktion utifrån patientens aktuella behov. Vårt resultat kan kopplas till en studie av Bell, 

Greene, Fisher och Baum (2001, s. 416) där de visar att det kan vara svårt för patienterna att 

välja avskildhet eftersom vårdmiljön delas av många individer och ska uppfylla flera olika 

syften. Distraherande aktiviteter, till exempel att vara tvungen att bevittna andras lidande så 

som det beskrivs av deltagarna i resultatet, och att utsättas för störande ljud leder till en känsla 

av förlorad kontroll. Genom att designen av vårdmiljön erbjuder större valfrihet förbättras 

situationen och detta leder till positiva reaktioner hos patienterna.
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Interventioner

Mötet mellan sjuksköterska och patient är viktigt för att skapa en bra relation. Som 

sjuksköterska är det av vikt att göra det första mötet så tryggt som möjligt och även tänker på 

etiken i mötet med den andre människan. Sättet att bemöta ska inte bygga på enbart teori utan 

också på vårt sanna jag och viljan att med hela vår kropp, själ och hjärta hjälpa en människa i 

lidande. Bushinski och Cummings (2007) menar att relationen under det första mötet mellan 

vårdpersonal och patient är en viktig faktor för effektiv kommunikation. Halldorsdottir (2008) 

anser att en vårdande relation är kärnan i omvårdnad. Legitimerade sjuksköterskor ska visa 

omsorg för patienten och ha förmåga att kunna ta kontakt med patienten. Visar sjuksköterskor 

dessa egenskaper kan tillit skapas hos patienterna vilket anses som en viktig faktor för en bra 

relation. 

I kategorin medpatienters betydelse framkom att medpatienter hade stor betydelse för 

patienter med cancer. Patienterna menade att andra med samma sjukdom ofta kunde ge stöd, 

information, förståelse och samhörighet på ett bättre sätt än vårdpersonalen kunde. I enlighet 

med de resultat vi erhållit i vår studie har en studie av Feigin, Greenberg, Ras, Hardan, Rizel, 

Ben Efraim & Stemmer (2000) visat att stödgrupper signifikant bidrar till förstärkning av de 

resurser som finns tillgängliga för patienterna för att hantera behandlingen och sin 

cancersjukdom. Som intervention föreslår vi därför att gruppsamtal kan organiseras för 

patienter med liknande sjukdomsbild för att stärka patienternas resurser för att orka kämpa 

vidare. Detta ska ses som ett komplement till den vård och omsorg som personalen 

tillhandahåller.

Objekt som gjorde att svårt sjuka patienter kunde skingra sina tankar var fina utsikter över 

naturen från fönster. Fönster, speciellt med naturliga element som solen, molnen, träd och

blommor spelar en stor roll för människors kroppsliga och själsliga välbefinnande. Det ger 

även en känsla av orientering i årstidernas växlingar och en ungefärlig tidsuppfattning om var 

dygnet befinner sig. Personer kan även följa väder och vind och samtidigt reglera luftkvalitén. 

Sjuksköterskor kan i många situationer använda fönstret som ett redskap för att förbättra 

patientens välbefinnande. Genom att ge patienten tillgång till fönster med utsikt kan 

sjuksköterskan skapa känslor av lugn och trygghet och detta kan också reducera stress. 

Fönstret skapar många samtalsämnen som kan förena och bidra till det gemensamma i mötet 

mellan patient och sjuksköterska. Sjuksköterskan kan även använda platsen där fönstret är
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placerat för samtal i svårare situationer när stressnivåerna är höga (Ijsselsteijn, Vogels, de 

Kort & van Loenen, 2008).

Att anpassa vårdmiljön efter den sjuke personens behov är inte en lätt uppgift men är väldigt 

viktig. I denna litteraturstudie framkom att det uppskattades att få ha ett eget fysiskt revir och 

att kunna åstadkomma avskildhet för att värna om bland annat integriteten. Sjuksköterskor 

ska informera om vilka lokaler eller rum som finns att tillgå för avskildhet och samvaro, och 

även i ett tidigt skede lyssna vilka önskemål som finns hos personen som kommer till 

vårdmiljön. Att utifrån detta planera och organisera så långt det är möjligt så att personens 

individuella önskemål uppfylls. I Bateys (2008) studie åskådliggör att det finns ett behov och 

önskan från patienterna om en ökad integritet genom att få tillgång till ett enkelrum. 

Personalen i studien menar att ett enkelrum skulle möjliggöra bättre kvalitet och ostörd tid 

med patienten. 

Metoddiskussion

Metoden som använts i denna litteraturstudie är kvalitativ innehållsanalys med manifest 

ansats. Manifest ansats innebär att forskaren är textnära och undviker att tolka texten, 

målsättningen är att beskriva det synliga och uppenbara delarna (Graneheim & Lundman, 

2004). Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 254-255) lyfter man fram upplevda 

erfarenheter ur ett inifrånperspektiv. Vi har diskuterat den använda metodens fördelar och 

begränsningar med hjälp av de fyra komponenterna pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet 

och bekräftbarhet som används när man granskar en kvalitativ studie. Pålitlighet innebär hur 

stabilt datamaterialet är över tid och läsaren skall även kunna följa tillvägagångssättet från det 

att studien startade och fram till resultatet (Polit & Beck, 2004, s.434-435). I denna 

litteraturstudie har datainsamlingen och dataanalysen noggrant beskrivits. Vi har presenterat 

litteratursökningen (tabell 1), kvalitetsgranskningen samt presenterat en översikt av artiklar 

som ingår i analysen (tabell 2). Polit och Beck (2004, s. 434-435) anser att det är viktigt att 

tillvägagångssättet är ordentligt beskrivet så andra forskare kan genomföra en liknande 

litteraturstudie. Artiklarna kvalitetsgranskades och bedömdes enligt Willman et al. (2006, s. 

156-157) protokoll för kvalitetsbedömning. Vi bedömde och värderade kvaliteten på studierna 

efter nivåerna hög, medel och låg. Av tio artiklar var sju av hög kvalitet och tre av medel 

kvalitet. Kvalitetsgranskningen var ibland mycket svår på grund av medelmåttig kunskap av 

kvalitetsgranskning. Detta kan ha medverkat till att vissa artiklar har fått ett lägre bevisvärde 

än vad de egentligen skulle ha haft. Det upplevdes svårt att bedöma om vissa artiklar skulle ha 
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ett medel eller ett högt bevisvärde. Trots detta så anser vi att vår litteraturstudie har en hög 

pålitlighet eftersom vi på ett tydligt sätt har beskrivit vår arbetsprocess genom metod och 

analysbeskrivning samt med tillhörande tabeller. 

Trovärdighet innebär att resultatet i studierna motsvarar deltagarnas upplevelser (Holloway & 

Wheeler, 2002, s.255). Vi har varit noggranna med att välja ut textenheter som motsvarade 

syftet för att stärka trovärdigheten. Eftersom artiklarna var på engelska översattes dessa till 

svenska före kondenseringen. Vid översättningen finns det en risk att innehållet i 

textenheterna förändrats på grund av felaktig översättning och att en del engelska uttryck 

förlorar sin innebörd. Vi försökte vara exakta vid översättningen för att förhindra att 

innehållet förändrades och därav förlorade sin innebörd. Till hjälp vid översättningen använde 

vi en engelsk-svensk lexikon på Internet. Vid kategoriseringen finns en risk att egna 

tolkningar görs som kan ha påverkat resultatet men vi har försökt att hindra det genom att 

vara textnära (jmf. Holloway & Wheeler, 2002, s. 252). För att stärka trovärdigheten i vår 

litteraturstudie använde vi citat i resultatet utifrån patienternas upplevelser. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) ökar trovärdigheten när resultaten förstärkts med citat från artiklar som 

ingick i arbetet. 

Holloway och Wheeler (2002, s. 255) menar att överförbarhet innebär att resultatet kan 

överföras till liknande situationer eller personer. Det som upptäcks i ett sammanhang kan vara 

relevant i ett annat och för att tillämpa en säker forskning analyseras upplevelser utifrån det 

personerna har sagt. Vi anser att vår litteraturstudie är överförbart i andra sammanhang 

eftersom att vi tror att det finns fler studier som visar samma sak, exempelvis att vårdmiljön 

skall likna en hemmiljö som bidrar till en ökad trygghet hos patienterna. 

Bekräftbarhet innebär att resultatet motsvarar studiens syfte och inte är ett resultat av 

forskarnas uppfattning eller tolkningar. Fynden ska kunna intygas av läsaren genom att återgå

till originalkällan. Att kunna följa forskarens väg genom studien styrker bekräftbarheten. 

Både bakgrund och forskarens känslor ska kunna diskuteras med öppenhet och ärlighet 

(Holloway & Wheeler, 2002, s.255). I vår litteraturstudie har vi varit öppna och ärliga för att 

förstärka bekräftbarheten. Vi har även tydliga källhänvisningar som gör att läsaren kan återgå

till använd litteratur. Under arbetets gång har vi haft handledningsträffar samt deltagit i 

seminarier då andra studenter och handledare har granskat de olika delarna i uppsatsen. Detta 
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har hjälpt oss att inte göra feltolkningar och andra misstag i tillvägagångssättet vilket har 

stärkt tillförlitligheten i studien. 

Slutsatser

Förtroendeingivande och äkta relationer med personal och med andra patienter skapar 

förtroende och trygghet för personer med cancer. Bemötandet som skapar det första intrycket 

har också stor betydelse för den fortsatta relationen mellan personal och patient. Det är därför 

av stor vikt att sjuksköterskan agerar utifrån de behov som patienter har i fråga om detta. Det 

är också viktigt att sjuksköterskan använder sig av medpatienterna som en resurs för 

patienternas välbefinnande och trygghet. Deltagarnas upplevelser av en bra vårdmiljö är också 

relaterade till rummens utformning och inredning, samt möjligheten att känna igen sig genom 

bekanta saker som också finns i deras hemmiljö. Möjligheten att få välja avskildhet eller 

sällskap i svårare eller lättare stunder upplevs som viktigt. Dessa faktorer skapar en känsla av 

trygghet, upplevd kontroll och en känsla av att bli respekterad. Sjuksköterskan bör utnyttja de 

resurser som finns i den fysiska miljön i planeringen av vården och omsorgen för de 

cancersjuka patienterna, utifrån de behov som de har. Människor som är i behov av vård kan 

tillhöra olika ålderskategorier, kulturer och så vidare, och därför kan också deras upplevelser 

av vårdmiljön variera utifrån deras egna behov och önskningar. En utmaning för framtida 

forskning kan därför vara att försöka identifiera faktorer i både den psykosociala och den 

fysiska miljön som även tar hänsyn till människors olikheter i dessa avseenden.
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