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Förord 
Per Johan Ödman (2005) beskriver analysens utgångspunkt som ett 
pussel, och på samma sätt har jag upplevt mitt avhandlingsarbete. Under 
de tre år som förflutit sedan jag första gången besökte Växjö universitet 
och fram till dags dato har mycket hänt i min hjärna. Definitivt har den 
stora högen av pusselbitar som först sågs som oöverstiglig, ja närmast 
lika hög som en gotländsk vedtrave, monterats ner till ett plant golv. 

Bitarna har testats på många olika sätt. Dels har jag haft glädjen att 
arbeta utomlands en de av tiden under avhandlingens skrivande, dels har 
livet som frifinansierad student gett upphov till nya ekonomiska 
perspektiv. En härlig pusselbit var när den allra första biten föll på plats, 
nästan av sig självt. Jag hade den stora glädjen att som utbildningsledare 
välkomna Karin Dahlberg till en föreläsning, och där i detta ögonblick 
uppstod ett äkta möte som skulle visa sig vara av ett enastående slag. Jag 
vill rikta ett trefalt tack till dig Karin. Tack för all den rika litteratur som 
du berikat världen med, tack för att du delat med dig av din stora 
kunskap till mig och gett trofast handledningsstöd och tack för all 
medmänsklighet du visat under dessa år. Under det sista året har jag haft 
nöjet att vara Sofia Almerud Österbergs första doktorand, vilket har 
fungerat fint och ber härmed att få tacka och önska dig lycka till i 
framtiden. Till de personer som möjliggjort forskningen och är de 
centrala pusselbitarna, nämligen informanterna som välvilligt låtit sig 
intervjuas, tack för er insats. 

Andra pusselbitar eller vedträn som fallit på plats är den 
forskarutbildning jag fått under doktorandtiden i Växjö. De personer 
som jag särskilt skapat närhet till kan inte alla omnämnas utan att fylla 
flera sidor. Tack alla doktorander som gett mig en mängd ny kunskap 
genom kritisk granskning av mina texter i olika omgångar. Särskilt 
omnämner jag endast Anna Thurang, en god samtalspartner som jag 
också haft nöjet att viga på Fårö! De pusselbitar som utgör den 
mellanliggande blåa himlen, du vet alla de bitar som är snarlika och svåra 
att urskilja från varandra, de som ger pusslets helhetsbild har en given 
bakgrund: Gotland. Utan mina systrars hejaklack hade det varit tomt och 
innehållslöst att skriva en licentiatavhandling. De som givetvis har 
undrat, frågat och funderat mest över vad alla dessa dyra fastlandsresor 
skulle leda till, är min familj. Utan en trygg marktjänst, en härlig skara 
barnbarn och inte minst support från Martin, Markus och Jenny hade det 
kanske inte blivit någon avhandling skriven. 

 
En härlig vårdag i Visby anno 2009, Barbro Ronsten 
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Abstract 
The hospital of Visby was built with the intention of being patient 
friendly. It is situated by the sea and most of the rooms have a view over 
the water. Several nursing wards are built circular with the patient rooms 
shaped like "cake pieces" around a centre with a square in the middle 
where pharmacy and nursing station are located. That hospitals ought to 
be patient friendly are surely natural but weather this aspect affects or 
increases the recovery is unknown. 

The comprehensive aim with the thesis is to inquire into the care 
environment with focus on patient friendliness. The research has been 
implemented through qualitative research interviews with informants 
from three different categories: 1) architects, politicians, project leaders 
and projectors 2) patients 3) careers and a metaanalysis. The analysis is 
inspired by one reflecting life world approach through a 
phenomenological perspective. The patients consider that single rooms 
have more advantages than the rooms with multiple patients and that the 
commitments of the personnel in the meeting with the care applicants 
have significance when it comes to participation and confirmation. No 
reliable care ideology can be recovered when the hospital of Visby was 
built. The care study shows that the care environment is something 
complex. The careers that participated in the study had difficulties to 
separate the care environment from the caring in general. The 
characteristic of the physical room can have an importance to the 
recovery, but the things that mean the most are the careers experiences 
and their experiences of the work environment. The care environment of 
the patient and the work environment constitutes of the same area. In 
the pleasant psychosocial work environment, an atmosphere of kindness, 
among the careers transmits to the patients and infuses them with 
confidence and creates security. It appears like the nature of the room is 
of less importance than the careers interaction with the patients. In the 
result it emerged that positive experiences of a pleasant and beautiful 
surrounding affects the patient. 
 
Key words: environment, care environment, work environment, care 
construction work, phenomenology 
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Sammanfattning 
Visby lasarett byggdes med intentionen att vara patientvänligt. Det ligger 
vackert vid havet och de flesta rummen har utsikt över vattnet. Flera 
vårdavdelningar är byggda cirkelrunda med patientrummen som 
”tårtbitar” runt ett centrum med ett torg i mitten där apoteksförråd och 
sjuksköterskeexpedition är belägna. Att sjukhus bör vara ”patientvänliga” 
är väl självklart men huruvida denna aspekt påverkar eller ökar 
tillfrisknandet är obekant. 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka 
vårdmiljön med fokus på patientvänlighet. Forskningen har genomförts 
genom kvalitativa forskningsintervjuer med informanter från tre olika 
kategorier: 1) arkitekt, politiker, projektledare och projektörer 2) 
patienter 3) vårdare samt en metaanalys. Analysen är inspirerad av en 
reflekterande livsvärldsansats ur fenomenologiskt perspektiv. Patienterna 
ansåg att enkelrum har fler fördelar än flerpatientsrum och att 
personalens engagemang i mötet med den vårdsökande patienten har 
betydelse för delaktighet och bekräftelse. Ingen säker 
omvårdnadsideologi kunde återfinnas när Visby lasarett byggdes. 
Vårdarstudien visar att vårdmiljö är något komplext. Vårdarna som 
ingick i studien hade svårt att skilja vårdmiljön från vårdandet i 
allmänhet. Det fysiska rummets karaktär kan ha betydelse för 
tillfrisknandet, men det som betyder mest är vårdarnas upplevelser och 
erfarenhet av arbetsmiljön. Arbetsmiljö och patientens vårdmiljö utgörs 
av samma yta. I den goda psykosociala arbetsmiljön erfar vårdarna en 
stämning som överförs till patienterna och som inger förtroende och 
skapar trygghet. Det förefaller som om den rumsliga miljöns 
beskaffenhet är av mindre betydelse än hur vårdarna möter patienten. I 
resultatet framkom att positiva upplevelser av en god och vacker 
omgivningsmiljö påverkar patienten. 

 
Nyckelord: miljö, vårdmiljö, arbetsmiljö, vårdbyggnation, 

fenomenologi 
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Inledning 
I boken ”På spaning efter den tid som flytt”, beskriver Proust (1993) hur 
huvudpersonen äter madeleinekaka och dricker lindblomste och 
därigenom framkallar minnen från sin barndom. Kakan och teet får stå 
som metafor för hur fysiska ting ur nuet kan framkalla minnen vi har, 
fast inte är medvetna om. Vår tillvaro formas av det undermedvetna och 
de minnen vi lagrar där. Minnena formas utan att vi tänker på hur vi 
erfar och uppfattar världen omkring oss. Dofter och ord kan utlösa 
känslor, minnen och associationer skriver Lindström (2000). Du kliver in 
i en farstu och plötsligt luktar det som hemma hos farmor och farfar. 
Eller doften av syrener som kan frigöra känslan av din barndoms 
skolexamen. Beskrivningarna kan stämma in även på våra minnesbilder 
av olika miljöer i samband med sjukhusvård. Ord eller dofter kan väcka 
förnimmelser från tidigare sjukhusbesök (Pichugin, Fahy & Morin, 
2006). 

Mitt intresse för miljöns betydelse för tillfrisknandet ligger till grund 
för denna avhandling. Intresset för patientrummets, sjukhusets och den 
interna och externa miljöns betydelse för hälsa, tillfrisknande och 
välbefinnande kommer sig av att jag som sjuksköterska, har erfarenhet av 
att miljön kan ha hälsobringande kraft. Inom sjukvården aktualiseras 
frågan ofta om varför tillfrisknandet har så olika karaktär vid till synes 
samma sjukdomstillstånd och ålder. Utgångspunkten för forskningen var 
viljan att belysa olika förutsättningar för att skapa goda 
omvårdnadsmiljöer som tillika erbjuder delaktighet och bekräftelse för 
både patienter och vårdare1. ”Patientvänlighet” fick en framträdande roll 
just för att det var det epitetet som förde mina vetenskapliga blickar till 
Visby lasarett, men att det senare blev ”vårdmiljö” som generellt blev 
forskningens fokus. 
 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Vårdare är den gemensamma beteckningen för all vårdande personal i denna 
avhandling. Jag kommer att använda ordet vårdare genomgående för yrkeskategorierna 
läkare, sjuksköterska och undersköterska.  
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Definitioner  

Vårdförbundet fastställde kriterier för vårdmiljöbegreppet vid sin 
kongress 2005: 

 
 ”Vårdmiljö handlar om att sätta människan främst och se varje individ som 
kompetent och kunnig. Ett vårdmöte innebär att ta hänsyn till alla. Det 
handlar om att möta vårdtagarens behov och medarbetarens rättigheter att 
behålla, uppnå och utveckla hälsa. Vårdmiljöbegreppet öppnar upp och 
stimulerar till att tolka vården ur ett helhetsperspektiv och att kunna vara 
perspektivbrytande”. 

 
 Vidare konstaterar Vårdförbundet (2008) att ”Vårdmiljö omfattar mer 

än vad vi vanligtvis menar med arbetsmiljö. En omgivning som människan är 
tillfredställd med och som stärker den fysiska och psykiska hälsan och som skapar 
balans i tillvaron”. Detta innebär att ta till vara patienters erfarenheter av 
skilda slag och att vårdrummets karaktär och utseende har betydelse för 
tillfrisknandet. Var vården äger rum spelar roll och närståendes möjlighet 
att besöka den sjuke kan ha stor betydelse för tillfrisknandet. Fysiska 
förutsättningar såsom färg, husets utformning och ljussättning i 
sjukhusmiljö betraktas av vissa som sekundärt jämfört med annan 
arkitektonisk utformning av hus och byggnader (Fridell, 1998). 

Miljöbegreppen är många. Jag har valt att använda begreppet vårdmiljö. 
Vårdmiljö är inte ett exakt avgränsbart begrepp. I föreliggande 
avhandling innefattar begreppet såväl funktionell som estetisk 
utformning av sjukhuset och berör vårdrum, yttre och inre miljö, 
vårdatmosfär samt arbetsmiljö.  
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Bakgrund 
Vårdmiljöns betydelse för tillfrisknandet torde vara betydelsefull för 
patienten både under sjukhusvistelsen och i vissa sekvenser även för 
patientens framtid. Begreppet god kvalitet inkluderar patientens 
vårdmiljö. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) fastslås att vården 
ska bedrivas så att den är av god kvalitet och tillgodoser patientens 
behov av trygghet i vården och behandlingen. Känslan av trygghet är en 
viktig faktor i en hälsofrämjande miljö och den optimala vårdmiljön skall 
främja mening, lust och glädje. En balans skall eftersträvas mellan det 
materiella (produkter, fysisk miljö) och det immateriella (atmosfären, 
bemötande):  

 
”De immateriella aspekterna av vårdmiljön omfattar visuell, akustisk, 
estetisk, emotionell och kreativ kommunikation.//… Vårdmiljöns uttryck, 
stämning och rumsliga utformning är faktorer av stor betydelse för en positiv 
eller negativ upplevelse av vård” (Forskningsprogram Örebro universitet, 
2007). 

 
Ovanstående text är ett citat från ett forskningsprogram vid Örebro 

universitet där syftet är att ta fram kunskap om vårdmiljöns betydelse för 
att stärka hälsoprocesser hos patienter. Den hälsofrämjande miljön 
inkluderar olika teman relaterade till etiska aspekter. Den optimala 
vårdmiljön skall innefatta och främja mening, lust och glädje som en del 
av vården och bör ingå i vårdarnas synsätt i arbetet med patienten. 
Socialstyrelsen (1995) fastslog att sjuksköterskans yrke skall innehålla 
flera dimensioner som på ett dynamiskt sätt utvecklas i mötet med 
patienten, varav även vårdmiljön utgör en del. Alla patientkategorier skall 
bemötas korrekt, patienter med avvikande beteende, det onormala och 
allt det oförutsägbara som är mänskligt skall tillgodoses. Detta ställer 
stora krav på vårdarna att ständigt vara uppmärksamma och noggranna 
annars föreligger risk för sämre vård och omvårdnad och i värsta fall kan 
livshotande situationer uppstå (SOSFS 1995:15). 

Patientrummets miljö och dess problematik uppmärksammas särskilt 
vid byggandet av nya sjukhus, särskilda boenden för äldre eller andra 
platser där sjuka eller äldre vårdas. I de byggnader i vilka vi vistas eller 
bor i under lång tid borde miljön vara hälsofrämjande och vacker. 
Dahlberg (2003) anser att det saknas en helhetssyn i forskningen om 
rummets betydelse. Sådan forskning kan inte så enkelt kvantifieras utan 
kan med fördel bedrivas med en kvalitativ ansats där de olika 
boendekvaliteterna, systematiskt och metodiskt kan beskrivas och 
förklaras. 
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Dilani (1998) menar att vårdavdelningen är grunden till planering av 
sjukhus som helhet eftersom det är där som patienterna tillbringar mesta 
tiden vid en sjukhusvistelse. Det tyngsta och mest personalkrävande 
arbetet utförs oftast under längre perioder av vårdtiden på vårdavdelning 
och i vårdrum. Det är eftersträvansvärt att bygga med möjlighet till 
flexibla lösningar vid utformningen av avdelningar så att lokalerna kan 
anpassas vid införandet av nya vårdmodeller. 

Antalet vårdtillfällen, vid någon av Sveriges drygt 26000 
slutenvårdsplatser uppgick till nära 1,5 miljoner under år 2007. 
Medelvårdtiden för en patient uppgick år 2006 till 6,1 dagar 
(Socialstyrelsen, 2008). 

 
Patientrummens historiska bakgrund  

Den sjukvård som mest liknar dagens sjukvård startade med 
gemensamma vårdanläggningar vid krigssjukhus. Tidigare hade enskild 
vård endast ägt rum i mindre omfattning i hemmen hos de sjuka och 
med privat vårdare. Den egentliga framväxten av sjukhus eller lasarett i 
Norden började komma på 1800-talet (Gotlands kommun, 
kommunarkiv). Ordet lazarett sägs härstamma från den bibliska liknelsen 
om den fattige och sjuke mannen Lazarus som enligt bibeln, 
återuppväcktes av Jesus från det döda efter fyra dagar (Bibeln, 
Lukasevangeliet 16: 19-27). 

En föregångskvinna i synen på vårdmiljöns utformning var Florence 
Nightingale (1820-1910). Nightingale (Moberg, 2007; Nightingale, 1989) 
var aktiv i Krimkriget och anses ännu idag vara föregångare för den 
sjukvård som bedrivs av dagens sjuksköterskor. Hon var född i England 
av rika föräldrar men ansåg tidigt att hon ville vara de sjukas vän och 
beslöt att revoltera. Att bedriva sjukvård i stora salar var en praktisk 
angelägenhet som betydde att en koncentration av insatserna kunde 
genomföras. Detta medgav god överblick och bra insyn, dessutom var 
det lätt för den sjuke att meddela sig. Under lång tid bedrevs sjukvården 
huvudsakligen i mycket stora sjuksalar. Små rum eller mindre sjuksalar 
tillhandahölls enbart för dem som kunde betala en egen sjuksköterska 
eller var döende. Detta har också satt sin prägel på vårdandet.  

Vidare beskriver Nightingale (1989) vikten av rummets karaktär och 
utseende och betydelsen av form, färg och ljus i vårdrummet. Hur lite vi 
än vet om hur själen påverkas så vet vi åtminstone att det har en avgjord 
verkan på kroppen. Slarvigt byggda hus där buller och skakningar orsakar 
mycket lidande för patienten beskrivs. Nightingale beskriver hur buller 
som patienten inte kan se orsaken till skapar otrygghet och förvirring. 
Hur bra luften än är och hur förträfflig sjukvården är, blir ändå resultatet 
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ringa om man inte kan skapa lugn omkring patienten skriver Nightingale. 
Rekommendationerna fortsätter genom att uppmana vårdare att skaffa 
sig kontroll över patientens miljö, så att naturens egna helande krafter 
kan verka. Målet för omvårdnaden är att hjälpa den naturliga inneboende 
återhämtningsprocessen. Omgivningen påverkar både kroppen och 
själen enligt Nightingale. 

Rapp (1993) redogör för det vårdideologiska synsätt för 
sjukhusbyggen som var rådande på 1920-talet. Rapp beskriver en 
banbrytare för sjukhusbyggen det var läkaren Karl Otto Larsson som 
hade en idé om ett privat idealsjukhus i vilket både värmeledning och 
ventilation var inritat, något som dittills inte förekommit. Kvalificerad 
vård i kombination med patientens trivsel utgjorde två viktiga 
komponenter. Detta var en reaktion på den tidens allmänsjukhus där 
kostnaden alltid kom före funktionen. På idealsjukhuset skulle 
medicinska funktioner och trivsel komma i första hand. Vårdideologiskt 
resulterade detta i att det förespråkades en- och tvåbäddsrum samt fyra 
eller sexbäddsrum som största enheter. Här skulle skapas en oas för 
patienterna med största möjliga trivsel i en lugn och hemlik miljö. Varje 
rum skulle ha närhet till naturen och fin utsikt i en parkliknande miljö. 
Över dörren till vårdrummen planerades en blomsterdekoration som 
skulle vara ett minnesstöd vid orienteringen men också ge association till 
sommaren (Rapp, 1993). 

 
Visby lasarett - kort historik 

Visby lasarett har varit beläget på flera platser i Visby. Det allra första är 
från medeltiden och kvarstår som en ruin nära den plats där nu det nya 
sjukhuset är beläget. I äldre skrifter kan man läsa om hur de spetälska 
botades i den nuvarande ruinen. Det har utgivits skrifter om medeltida 
byggnader som också innefattar den tidens syn på vård, i vilka vi kan läsa 
om hur det stod till i riket alltifrån kristendomens inträde på Gotland på 
1000-talet till nutid. Kyrka och sjukhus hörde förr samman. Det var 
katolska kyrkans nunnor eller präster som utövade sjukvården både på 
landsbygden och i staden (Gotlands kommun, kommunarkivet). Som ett 
exempel på kyrkans delaktighet i vården finns en bildtext av litografiska 
planscher över Wisby där det skrivs: ”Till venster synes ruinen af Nicolai-
kyrkan. Ett hörn af det nybyggda Lazarettet framskjuter bredvid densamma. 
Bakgrunden utgöres af hafvet. Detta Lazarett, som är förträffligt inrättadt, har icke 
längesedan blifvit färdigt, och utgör nu en af stadens prydnader” (Mellin, 1840). År 
1782 fick Gotlands län sitt första lasarett med sju sängar men den 
allmänna vårdens början på Gotland dateras 1532. År 1832 var det dags 
för ny sjukhusbyggnad igen nu med 42 vårdplatser. Även detta sjukhus 
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blev för litet och det tredje kända sjukhuset, som är beläget utanför 
ringmuren, togs i bruk år 1903 och hade 90 vårdplatser. Ursprunget till 
nuvarande sjukhusbyggnad kan härledas från det sjukhus som funnits på 
samma plats sedan 1903 (Gotlands kommun, kommunarkivet). 

Befolkningsunderlag och demografiska fakta var normerande vid ny- 
och ombyggnationen av Visby lasarett. Det är Sveriges minsta sjukhus 
med ett begränsat upptagningsområde, cirka 57000 innevånare. Under 
sommaren tillkommer cirka 600000 besökande. Antalet sjukvårdsbesök 
vid Visby lasaretts akutmottagning dubbleras under juli månad, jämfört 
med en vintermånad. Den ojämnt årstidsbundna besöksfrekvensen 
påverkar sjukvårdsinsatserna, schemaläggningen och patientrummens 
nyttjandegrad (Gotlands kommun, kommunarkiv, FaV, 2006). 

Ett stort antal ritningar, skisser och många tvärfackliga gemensamma 
dokument framtogs inför sjukhusbygget i Visby. Projekteringen startade 
1987 och sjukhuset var färdigbyggt 1999. Premisserna för att göra en stor 
sjukhusinvestering var i hög grad präglat av personalens dåliga 
arbetsmiljö. Gotlänningarnas lasarett ska bli ett lasarett för 2000-talet 
berättade en projektledare. Gästande läkare talade ofta mycket gott om 
sjukhusvården på Gotland. En orsak till den goda omvårdnaden skulle 
kunna vara att nästan alla känner alla på ön, enligt det refererade 
tidningsreportaget. Det anses som en orsak till att varje vårdare ville göra 
”det lilla extra”. Intentionen var att när bygget var klart skulle det vara 
större rumsytor för patienterna och rumsbristen i allmänhet skulle 
minska. Enpatientrummen diskuterades som något som verkligen hörde 
till 2000-talets sjukvård och som många andra lasarett också borde satsa 
på. Benämningen enkelrum varvas med enpatientrum i vissa artiklar men 
det som avses är antalet patienter per rum/vårdenhet. Enkelrummen 
skulle komma att ge stor flexibilitet och möjlighet till 100-procentig 
beläggning så till vida att platserna inte var klinikbundna. 
Investeringskostnaden var redan beräknat hög för en fattig kommun, 
dock fick inte vårdavdelningarna bli dyrare än konventionellt byggda, 
totalytan fick inte utökas i kvadratmeter. Det behövdes inga speciella 
utrymmen för samtal, omläggning eller enklare undersökningar och 
behandlingar – detta var tänkt att utföras på enkelrummet. Den valda 
runda formen på huskroppen skulle ge en ytbesparing med mycket liten 
korridoryta och inga förrum till patientrummen. Ytan per vårdplats 
skulle bli mindre än vid de sjukhus som färdigställts under 70- och 80-
talet, trots att dessa huvudsakligen hade flerpatientrum. Andra 
samlokaliseringsvinster planerades för mottagningssidan. Akut, medicin 
och kirurgmottagningarna skulle kunna utnyttja varandras lokaler på ett 
rationellt vis (Gotlands kommun, kommunarkiv, Landstingsvärlden 
14/91). 
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I Visby byggdes nuvarande lasarett med fokus på framtagande av 
tillfredsställande lokaler enligt framtagna planer. Bakgrunden till om- och 
nybyggnationen av sjukhusbyggnaderna var givetvis flera och med många 
perspektiv. Sett ur ett längre tidsperspektiv har utvecklingen inom det 
medicintekniska området till många delar förändrats, så också 
behandlingsformerna. Flera nya landvinningar inom medicinsk teknik 
hade sin början vid tiden för förprojektering och projektering. 
Ambivalensen mellan äldre beprövad teknik och mera oprövad kostsam 
teknik påverkade både diskussioner och beslutsfattande. Ett exempel på 
ny behandlingsform var den laparoscopiska2 kirurgin som väsentligt 
förkortade inneliggandetiden för patienten och som gav utrymme för 
inläggning av flera patienter under samma tid.  Röntgenavdelningens 
utrustning och karaktär var ett annat exempel. Installation av digitalt 
bildhanteringssystem skulle till stor del komma att ändra vårdarnas 
arbetssätt. Detsamma gäller även de ändrade organisatoriska formerna 
för bedrivande av vård, främst akutvård (Gotlands kommun, 
kommunarkiv, FaV, 2006). 
 

Tidigare forskning om vårdmiljö 

Vid litteraturgenomgång visar det sig att det finns en del studier som 
belyser frågan om vårdbyggnader med det uttalade målet att göra miljön 
stimulerande, estetisk och tilltalande för både patienter och vårdare. 
Utrymme finns dock för ytterligare forskning för att belysa människors 
önskemål och behov vid byggnation av patientrum. Mycket av den 
forskning som finns inom området belyser psykologiska effekter av 
miljön eller speciell design för att underlätta och försköna för den 
vårdsökande (Brown & Gallant, 2006; Douglas & Douglas, 2005; 
Wheeler & Houston, 2005; Taylor & Keighron, 2004; Cox & Cox, 2000). 
”Sjukhuset utan väggar” handlar om närhet och distans, där beskrivs 
tillfrisknandets resa genom sjukvårdsapparaten genom att vårda varje 
unik patient med omsorg och lyhördhet i olika vårdrum. (Dijkstra, 
Pieterse & Pruyn, 2006). 

Lassenius (2005) diskuterar hur människan hör ihop med rummet 
genom sin existens i världen. Rummet är en nödvändig livsbetingelse för 
den enskilde individens behov och särskilt vid ohälsa väcks ofta livets 
grundläggande existentiella frågor till liv, vilket får människan att stanna 
upp och reflektera. För en del är den stängda dörren ett skydd mot hot 
utifrån medan andra känner stark isolering och kämpar med all sin energi 
för att finna kontaktskapande möjligheter i en social samvaro (a.a.). 
 
                                                           
2 Den så kallade titthålskirurgin 
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Vård bedrivs i mycket skiftande miljöer och rummets karaktär och 
utformning växlar beroende på vårdform eller vilken form av 
undersökning som skall utföras. I en studie med perspektiv på vårdmiljö 
har Almerud (2007) intervjuat vårdare vid en intensivvårdsklinik som 
utgör en tekniktät miljö. Vårdarens villkor, såsom koncentration på 
patientens respirator, övervakningsenhet och slangar, kan leda till att 
teknologi och apparater hindrar mötet med människan i tekniktäta 
miljöer. Vårdaren riskerar att distanseras från patienten av tekniken om 
det får fortgå oreflekterat (Almerud, a.a.). 

Hospicevård är en särskild vårdform som startades av Cecil Saunders 
i England. Omvårdnaden bedrivs oftast i enkelrum som ger möjlighet till 
enskildhet. Det finns flera exempel på olika vårdmiljöer, exempelvis från 
Maggie’s Centres i England och Skottland, där husets utformning och 
patientrummen har tillskrivits stor betydelse för fina upplevelser även i 
livets slutskede. Målet är att kunna uppnå så god livskvalitet som möjligt 
för de sjuka som vårdas där. Möjlighet och förutsättningar finns genom 
vårdrummens beskaffenhet att kunna ge trygghet till den sjuke och 
dennes närstående samt minska oro och ge möjlighet till egenvård. 
Trygghet genom närvaro och samvaro med andra i liknande situation ger 
förhöjd livskvalitet vid svår sjukdom. Vårdmiljön vid Maggie’s Centres 
inbjuder till positiva vårdmöten enligt patienterna som vistas där i livets 
slutskede (Maggie’s Centres, 2008). 

Maggie’s Centres har en speciell arkitektur som skapades för att 
tillgodose behovet av en bra miljö för tillfrisknande vid sjukdom i 
palliativa skeenden. Husen är vackra arkitektoniska skapelser med 
annorlunda konfiguration och form, omgivna av vackra trädgårdar som 
inger hopp och förhöjer livskvaliteten vid svår sjukdom. 

Arkitekterna, Maggie Keswick Jencks och Charles Jencks´ upplevelser 
i samband med Maggie’s cancerdiagnos och sedermera en rad 
behandlingssituationer gav upphov till fyra cancercentra. Ytterligare nio 
centra är under uppbyggnad runtom i England. Budskapet från den 
erfarna upplevda känslan av ett utanförskap i vårdmiljön, upplevde 
Maggie mycket svårt och starkt. 
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In Maggie´s view, impersonal hospitals stripped new patients of their hope and 
miserable waiting areas with institutional strip lightning: "could finish you 
off.” Having her bone marrow transplant in an isolated room looking onto a 
concrete wall, Maggie knew that you needed a view: just to see clouds moving 
or tree. Some affirmation of life going on – would make one feel so much 
better…// Many patients feel weakened enough without contesting bad 
hospitals experiences. But Maggie saw that hospital environments giving out 
the message:”how you feel is unimportant” could with very little effort and 
money be transformed into Welcome! We are here to reassure you, and your 
treatment will be good and helpful to you (Maggie´s Centres, 2008).  

 
Fridell (1991; 1998) beskriver vikten av en trygg miljö som skapar 

möjligheter för integritet och en hemliknande miljö. Andersson3 (1984) 
anser att patienten behöver känna trygghet i omvårdnaden genom att ha 
kontroll över sin situation. Möjligheten att kunna erbjuda patienten 
trygghet i vården och behandlingen är större i omgivningar som har 
förutsättningar att erbjuda kontrolltrygghet. Miljön ska vara förstålig, 
igenkännande och användbar för patienten och upplevas som välgörande 
och erbjuda trygghet betonar Andersson (a.a.). 

Jämförelser kan göras mellan relativt nybyggda äldreboenden och 
sjukhusbyggen under projektering för att se skillnader och likheter med 
projekteringen i Visby. Det byggdes dock relativt få sjukhus i Sverige 
under 1990-talet men stora sjukhusbyggen var på gång i flera nordiska 
länder likväl som i USA. Asger Hansen, Danish Association Hospital 
Management: 

 

Future hospital management organization will probably continue to be rather 
diverse, for one reason because of the difference in volume and types of tasks 
between hospitals, but the organization is likely to be affected by the general 
desire to decentralize budget responsibility and powers downwards in the 
organization. The principle is this: the acting management level must also be 
made responsible for the acts, and decentralisation is considered to stimulate 
employee motivation and well-being along with the possibility of increased 
productivity (Hansen, 2005, s. 46). 

  

Sjukhus behövs för alla åldrar, diagnoser och inriktningar och 
behöver ibland anpassas för vissa funktioner. Vissa arkitekter har därför 
specialiserat sin design på en särskild sjukdomsgrupp, diagnos eller 
åldersgrupp. Vid ett sjukhusbygge i Florens i Italien utformades ett 
barnsjukhus med perspektivet kontinuitet och trygghet, i motsats till den 

                                                           
3 Numera känd under namnet Kerstin Segesten 
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föränderliga värld som sjukdomen skapar för barnet. I texten anger 
arkitekten, professor Romano del Nord, att de har tagit hänsyn till både 
byggare, arkitekt och sjukhuspersonal, här används en speciell 
designprocess s.k. briefing. Arkitektens beskrivning av hur 
yrkesgrupperna arbetade gemensamt med projektet mot samma mål ger 
en bild av ett nytt omvårdnadstänkande. Förutsättningar har skapats för 
barnens behov, hänsyn tagits vid inköp av utrustning och 
väntrumsmöblerna är anpassade för barn. Möblerna var anpassade för 
barnens lekar (del Nord, 2005). 

 
Vården som arbetsmiljö 

Som nämnts tidigare är patientens vårdmiljö också vårdarnas arbetsmiljö. 
Arbetsmiljöfrågorna har stor betydelse i svensk sjukvård. 
Arbetsmiljölagstiftningens ramlag innefattar nödvändiga mått och steg 
som måste prioriteras. Enligt arkiverade dokument kan utläsas att 
tekniska frågor liksom byggnadsfrågor hade högre prioritet inför 
byggstarten, än omvårdnadsomsorgen om patienter när det gällde 
sjukvården på Gotland. För Visby lasaretts vidkommande prioriterades 
arbetsmiljöfrågorna på grund av förelägganden från det statliga 
Arbetsmiljöverket, med hot om böter som påföljd (Gotlands kommun, 
Kommunarkiv, FaV, 2006). 

Arbetsmiljöfrågornas karaktär har växlat genom åren. Nuvarande 
arbetsmiljölagstiftning, AML, 1977, tillkom som en ramlag som sedan 
genom prejudikat utgör basen för lagstiftningen. Arbetsmiljön formades 
ursprungligen av fackligt utsedda skyddsombud som vetgirigt läste sin 
lagbok och nogsamt kontrollerade allehanda elledningar, 
sjukhussängarnas beskaffenhet och vände ut och in på dokumentationen. 
Den psykosociala arbetsmiljön för anställda diskuterades mera sällan 
även sedan det blev lagstiftat. Patienternas vårdmiljö låg och ligger 
fortfarande utanför arbetsmiljölagstiftningen. Sjukhusets arbetsmiljö för 
de anställda och patientens vårdmiljö består till stor del av gemensamma 
ytor. Denna kombination ställer särskilt höga krav på miljön ur flera 
perspektiv. 

Vid jämförelse mellan 1970-talets arbetsmiljö i vårdrum och den 
första tolkningen av arbetsmiljölagstiftningen (AML, 1977) samt 
nuvarande arbetsmiljöer finns skillnader. En skillnad mellan dagens 
situation och tidigare är exemplet med ensamarbete som var vanligt förr. 
Många arbetsplatser nattetid var länge bemannade med en person. Ingen 
möjlighet att gå för sig själv eller att få matrast, inte heller möjlighet att 
samtala med en kollega gavs. Ensamarbetet innebar personlig isolering 
och stor fara för arbetsskador av teknisk natur, överfallsrisk och ansvar 
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för patientsäkerheten. Vårdrummets utformning har påverkats av 
lagstiftningen så tillvida att patientarean omkring varje vårdplats måste ha 
vissa minimimått för att kunna godkännas av respektive myndighet 
såsom Socialstyrelsen, Räddningstjänsten och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden i kommunen. Arbetsgivaren har huvudansvar för 
arbetsmiljön enligt lagen. 

 
Problemformulering  

Tidigare forskning har visat att vårdmiljön kan ha betydelse för hälsa och 
tillfrisknande. Emellertid har det inte bedrivits särskilt mycket 
vårdvetenskaplig forskning inom området. Eftersom Visby lasarett 
byggdes under epitetet ”patientvänligt sjukhus” väcktes frågan att studera 
innebörden av denna ”patientvänlighet”. Mina funderingar gällde hur en 
god vårdmiljö kunde komma till uttryck i lasarettsbyggets utformning. 
Följande frågor formulerades: Hur resonerade de ansvariga för 
sjukhusbygget om ”patientvänligheten” och vårdmiljön? Hur ser 
patienter och vårdare på den miljö de vistas i? 
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Syfte  
Det övergripande syftet med licentiatavhandlingen är att undersöka 
vårdmiljön med fokus på ”patientvänlighet”. Syftet med de empiriska 
delstudierna är att beskriva de huvudsakligen berörda personernas syn på 
sjukhuset och dess tillblivelse. I första delstudien är syftet att beskriva 
arkitektens, politikers och projektledares erfarenhet av byggandet av 
Visby lasarett i vårdmiljö- och arbetsmiljöavseende. I den andra 
delstudien att beskriva vårdmiljön såsom den erfars av patienterna som 
vårdats på Visby lasarett efter ombyggnationen. Den tredje delstudien 
syftar till att beskriva vård- och arbetsmiljön såsom den erfars av vårdare 
på Visby lasarett efter ombyggnationen. Syftet med metaanalysen, som 
utgör den fjärde delstudien, är att vidga perspektivet för att därigenom få 
fördjupad kunskap om vad en patientvänlig vårdmiljö är. 
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Ansats och metod 
För denna forskning valdes en kvalitativ ansats som inspirerats av 
fenomenologin. Bengtsson (1999) menar att fenomenologin beskriver 
världen så som den erfars av oss människor, vilket brukar benämnas som 
livsvärlden. Det är den värld som vi tar för given, men som vi hela tiden 
finns i, lever i, talar om och agerar i på olika sätt. Livsvärlden är således 
den levda tillvaron (Bengtsson, 1999). 

Enligt Fredlund (2004) innebär livsvärldsfenomenologisk ansats att ha 
en vetenskaplig lyhördhet för verklighetens komplexitet. Det gäller att 
göra rättvisa åt den konkreta verkligheten som vi står i relation till och 
därmed att vara följsam mot dess inneboende dialektik och flertydighet, 
skikt och dimensioner (Bengtsson, 1999). Vetenskapligt arbete är och ska 
vara en mänsklig verksamhet. Livsvärlden är den verklighet som varje 
människa möter genom sin levda erfarenhet och därför börjar 
vetenskapen i livsvärlden. Där är utgångspunkten för allt vetenskapligt 
arbete, men den stannar inte där. Genom vetenskapligt arbete kan ny 
kunskap skapas om livsvärlden. I den här avhandlingen har jag velat 
förstå sjukhusmiljön, det vill säga vård- och arbetsmiljön, med 
livsvärlden som grund. Det fenomen jag söker är vårdmiljö med fokus på 
patientvänlighet. 

 
Den kvalitativa forskningsintervjun  

Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 1997) erbjuder en möjlighet 
att kunna beskriva människors livsvärld. Forskningsintervjuns syfte är att 
få tillgång till informantens livsvärld och erfarenhet av något. 
Forskningsintervjun bygger på det vardagliga samtalet men är samtidigt 
ett professionellt samtal. En forskningsintervju skiljer sig från den 
vardagliga dialogen genom att intervjuaren behåller initiativet och har 
kontroll genom hela intervjun (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). 
Till skillnad från ett ordskifte i vardagen är forskningsintervjun en form 
av samtalsteknik där kunskap frambringas systematiskt (Kvale, 1997). 
Detta ställer krav på den som utför intervjun. I den kvalitativa 
forskningsintervjun möjliggörs tillfälle för forskaren att ställa inledande 
frågor, vilka följs av kompletterande följdfrågor. Intervjun skall ge en 
djupare innebörd som kan analyseras, och som i forskningssyfte ska 
kunna leda till att forskningsfenomen kan studeras, i föreliggande 
avhandling som innebördsteman. 

I all forskning, (Dahlberg et al., 2008) måste vi alltid arbeta med vår 
förförståelse för att kunna förstå något nytt. Jag stannade därför upp och 
fortsatte systematiskt och eftertänksamt intervjun. Det krävs öppenhet 
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mot fenomenet samt en intensiv närvaro under intervjun. Genom att 
iaktta en omedelbar hållning, kunna vara distanserad och samtidigt 
närvarande så att jag som intervjuare ställer adekvata följdfrågor om 
fenomenet vid rätt tillfälle. Jag sökte den levda erfarenheten genom ett så 
tyglat förhållningssätt som möjligt under intervjuerna. Genom att vara 
lyssnande och närvarande vid mötet med informanterna upplevde jag en 
stor öppenhet och att de visade en välvilja att reflektera fritt om sina 
erfarenheter. Det som söks är den levda erfarenheten och intervjuaren 
vill inte veta hur informanten tänker utan hur upplevelsen är av något. 

Meningen med den kvalitativa forskningsintervjun är att informanten 
ska ges tillfälle att reflektera över en inträffad levd erfarenhet eller 
händelse. Den levda erfarenheten är berättelser från det dagliga livet, 
något som erfarits och återberättats. Forskaren skall kunna skapa en 
delaktighet så att ett öppet förhållningssätt skapas under intervjun. 
Intervjuerna har haft likartade inledningsfrågor som följts upp med 
följdfrågor. Följdfrågorna hade stor betydelse för det öppna 
förhållningssättet (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Delstudierna 
belyser erfarenheter som arkitekt, politiker och projektledare, patient och 
vårdare. 

 
Urval och genomförande  

Totalt intervjuades 29 personer. I det följande presenteras informanterna 
i de tre empiriska studierna och hur intervjuerna med dem genomförts. 

 
Delstudie avseende arkitekten, politiker och projektledare 

I den första empiriska studien genomfördes nio intervjuer med personer 
från olika yrkeskategorier och från politiker, som deltog i projekteringen 
och byggandet av Visby lasarett. Intervjuerna med arkitekten, politiker 
och projektledare skedde via strategiskt urval (Polit, 2001). Detta innebar 
att jag gjorde ett urval av dem som ansågs lämpade för studiens ändamål. 
De aktiva politikerna i Förnyelsen av Visby (FaV) lasarett ingick i 
projektledningen och valdes för att de hade ansvar för sjukhusbygget 
under ombyggnationen. Fortsättningsvis i avhandlingen kommer 
förkortningen FaV att användas. Det var det officiella namnet för 
sjukhusbyggets om- och tillbyggnad. Intervjuerna inleddes med att jag 
bad informanterna berätta om tillblivelsen av Visby lasarett. Intervjuerna 
fördjupades genom att informanterna ombads att berätta mera och 
beskriva olika erfarenheter i samband med sjukhusbygget. Samtliga 
intervjuer har spelats in och transkriberats ordagrant. 
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Patientstudie 

Via konsekutivt urval inkluderades totalt elva patienter i delstudie två. 
Urvalskriterier var att patienten skulle vara vuxen, kunna förmedla sig 
muntligt, och ha erfarenhet av vården vid Visby lasarett efter 
ombyggnationen. För att personalen på avdelningen skulle vara 
informerade om studiens syfte och upplägg och kunna svara på 
patientens eventuella frågor inleddes studien med att jag deltog vid ett 
arbetsplatsmöte informerades personalen om patientstudien. Syftet med 
denna allmänna avdelningsinformation var att personalen vid förfrågan 
från patienter om intervjun skulle vara informerade om studiens syfte 
och upplägg. Patienterna tilldelades vid inskrivningsbesöket, som äger 
rum cirka en vecka innan operationen, ett informationsbrev för att 
möjliggöra information. Nio intervjuer ägde rum cirka en månad efter 
utskrivning. Den tionde intervjun genomfördes inom en vecka efter 
vårdtillfället och den sista intervjun genomfördes när patienten 
fortfarande var inneliggande. 

Samtliga intervjuer har genomförts av mig själv, oftast i informantens 
hem eller på annan neutral plats som patienten själv valt, till exempel i 
samband med återbesök på sjukhuset, på arbetsplatsen eller på annan 
plats. Informanten kontaktades inom tre veckor relativt tidigt efter 
utskrivningen, cirka tre veckor, men de flesta var trötta efter operationen 
eller inneliggandetiden och ville vila längre innan intervjun. Patientens 
tillstånd var ibland avgörande for platsen for intervjun. Begränsad 
rörlighet efter operationen kunde utgöra hinder för långa förflyttningar. 
Intervjuerna varade 1-1,5 timme och inleddes med att jag bad 
informanterna berätta om hur det var att bli vårdad på Visby lasarett 
efter ombyggnaden. Om informanten inte spontant berättade om 
vårdmiljöns betydelse ställdes följdfrågor om detta. Följdfrågorna var av 
karaktären: ”Berätta mera”. ”Ge exempel”. 

 
Vårdarstudie 

Ur personalstaben utsågs genom strategiskt urval nio informanter vilka 
representerade olika kliniker. I vårdarstudien har vårdare intervjuats om 
hur de upplever vårdmiljön för patienterna och sin egen arbetsmiljö. 
Intervjun inleddes med en fråga av samma karaktär som övriga 
delstudier: ”Vad tänker du på när jag nämner Visby lasarett och vilka är 
dina erfarenheter och upplevelser av miljön”. Följdfrågorna kunde vara 
av karaktären: ”Hur trivs du på arbetet? Hur erfar du miljön i patientens 
närhet? Hur påverkas du av omgivningsmiljö? Har du som personal 
kunnat påverka patientens miljö? Blev sjukhuset så patientvänligt som 
avsikten var, ur ditt perspektiv?” De intervjuade är läkare, 
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avdelningschef, sjuksköterskor och undersköterskor och innehar 
tillsvidareanställningar på sjukhuset. Samtliga utom en har varit anställda 
innan ombyggnaden av Visby lasarett. Personerna i personalgruppen har 
som tidigare nämnts beteckningen vårdare, oavsett yrkeskategori. 

 
Dataanalys av de empiriska studierna 

Intervjutexterna analyserades med avseende på innebörder och fokus var 
på vårdmiljön. Analysen är inspirerad av Reflective Lifeworld Research 
(Dahlberg, Drew & Nyström, 2001; Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 
2008). 

Först avlyssnades samtliga intervjuer omsorgsfullt, därefter varje 
intervju för sig vid ett flertal tillfällen tills materialet blev känt. Därefter 
transkriberades allt insamlat material. Intervjuerna med arkitekten, 
politiker och projektledare samt vårdarna transkriberades av intervjuaren, 
medan nio av elva patientintervjuer transkriberades av en 
läkarsekreterare. 

Det finns ingen färdigskriven mall för analysen, som kan liknas vid en 
process där man måste vara vaken och öppen för forskningsfenomenet. 
En viktig del även under analysarbetet är att kunna handskas med sin 
egen förförståelse, att försöka hålla tillbaka sina egna erfarenheter. 
Dataanalysen har en struktur som är en rörelse mellan helhet, delar och 
helhet. Därefter följer olika faser i bearbetningen som hanterar hur 
likheter och olikheter framträder i texten. Efter noggrann genomläsning 
av allt skrivet material har texten gett uttryck för meningsbärande 
enheter som bildat innebörder. Innebörderna har sedan sammanförts 
och försök till klusterbildning har gjorts. Materialet har inte haft den 
karaktären att en generell innebördsbeskrivning har kunnat formuleras. I 
stället har resultatet redovisats i termer av innebördsteman, themes of 
meanings (Dahlberg et al.).  

 
Even if the goal in phenomenological research is to describe an essence it is 
possible that goal can not be reached. There are several reasons to why a whole 
structure of meanings cannot be obtained. A main reason is that data is too 
poor. If the interviews have not been deep enough and there is a lack of 
nuances and no descriptive richness, it might not be possible to obtain essence. 
Other reasons could be that the researcher is too afraid of “interpreting” and 
stays too close to the data to see new structure, lack language skills, is too 
inexperienced and/or lack good advice to articulate meanings in a way that 
make up for a full structure (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, s 254, 
2008). 
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Urval och genomförande av metaanalys 

Backman (1998) beskriver metaanalysen som en föregångare till 
forskningsöversikten som också kan sägas vara en begränsad 
forskningssyntes. Segesten (1997) beskriver metaanalys som en analys av 
ett stort antal forskningsprojekt kring samma företeelse för att synliggöra 
den samlade kunskapen på området. Enligt Willman & Stoltz (2002) 
beskrivning är metaanalys en systematisk litteraturöversikt eller re-analys 
för att sammanväga flera enskilda studiers resultat. För att kunna 
definiera och därmed lättare kunna identifiera begreppet vårdmiljö 
genomfördes därför en metaanalys. 

Vid litteratursökning i databaser på ordet vårdmiljö, erhölls ett stort 
antal artiklar. Sökningen snävades in och begränsades till åren 1990-2008. 
Efter läsning av abstrakt valdes de ut som överrenstämde med 
problemområdet. Metaanalysen bygger på ett systematiskt val av 
forskningsartiklar och doktorsavhandlingar inom avgränsningen. Målet 
med analysen var att skapa förståelse för begreppet vårdmiljö. Det ligger 
nära till hands att studera den svenska sjukvårdens vårdmiljö i första 
hand. Dock vidgar internationella utblickar perspektivet, varför även 
internationell litteratur inkluderades. 

För att systematisera sökningen verifierades sökorden i MeSH, 
Medical Subject Headings, sökverktyg för medicinsk information. 
Vårdmiljö översätts där med Health Facility Environment (Biblioteket 
Karolinska institutet, 2008). Materialet till metaanalysen hämtades via 
bibliotek och artikelsökning i PubMed och CINAHL, Cumulative Index 
to the Nursing and Allied Health Literature. Dessa databaser är inriktade 
på hälso- och sjukvård, speciellt omvårdnad och biomedicin och används 
även för fritextsökning utan att använda ämnesord från MeSH-
terminologin. De vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar och böcker 
som passade under begreppet vårdmiljö studerades. Material som 
studerats har också sökts via MeSH och under rubriken sjukhusmiljö, 
Health Facility Environment, Health Facilities Patient Rooms, Health 
Care Facilities och Facility Design and Construction. Totalt framkom ca 
1400 artiklar. Efter en första överblick skedde ytterligare sållning av 
materialet. De artiklar som inte berörde vårdmiljöns betydelse för 
tillfrisknande och hälsa sållades bort. Därefter lästes abstract och resultat 
av texterna på nytt. Slutligen återstod ca 36 artiklar och avhandlingar som 
stämde med syftet. Dessa texter behandlade olika dimensioner av 
begreppet vårdmiljö. Materialet genomlästes ett flertal gånger för att få 
en övergripande bild av helheten. Därefter söktes likheter och skillnader i 
texterna. Dessa likheter och skillnader kom så småningom att utgöra ett 
mönster. Efter ett omsorgsfullt analysarbete där materialet lästes både 
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som helhet och i delar identifierades slutligen fyra teman; vårdmiljöns färg, 
form, ljus och ljud; en vårdmiljö som främjar möten och den tekniktäta vårdmiljön. 
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Etiska ställningstaganden 
Den 1 januari 2004 (2003:460) trädde Lagen om etikprövning av 
forskning som avser människor, i kraft. Denna lag ersatte lagen om icke 
lagstadgad prövning som tidigare varit praxis. Detta har lett till att den 
prövning som tidigare gjordes numera minskat kraven på etisk prövning. 
De sex etikprövningsnämnderna prövar fortsatt all forskning som 
behandlar känsliga personuppgifter, som också innefattar hälsa. Likaså 
ska forskning prövas av etikprövningsnämnd för allt som innebär fysiskt 
eller psykiskt ingrepp på forskningspersonen. Studier på biologiskt 
material som har tagits från levande människa och kan härledas till denna 
människa kräver prövning. Detta avses inte i föreliggande forskning och 
därför är etikprövning inte nödvändig. All medverkan har varit frivillig, 
vilket också tydligt framgår av det informationsbrev varje deltagare erhöll 
innan intervjuerna. Dessutom kunde informanten när som helst under 
eller efter intervjun avbryta deltagandet om så önskades. Informanterna 
tycktes uppskatta att delta i forskningen och ingen valde att avbryta. 
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Resultat 
I den första delen av resultatet redovisas intervjuerna med arkitekten, 
politiker och projektledare och deras syn på Visby lasarett och vad som 
ansågs viktigt för att kunna bygga ett sjukhus med en god patientvänlig 
miljö. Därefter redovisas resultaten från intervjuerna med patienterna på 
Visby lasarett och sedan presenteras resultaten från intervjuerna med 
vårdarna på Visby lasarett. Till sist redovisas resultatet av metaanalysen. 

De empiriska resultaten presenteras inledningsvis med en text där 
varje innebördstema återfinns, därefter följer en förklarande text med 
insprängda citat från informanterna. Längden på citaten varierar, i vissa 
fall har det ansetts vara av större värde att citatet är utan avbrott, för att 
återge olika bakgrundsfakta eller nyanserade infallsvinklar av 
erfarenheter. Citaten anges för att stärka fenomenets innebörd och 
återges med I (informant) i den första delstudien, K (patient på Klinik) i 
patientstudien och P (personal, vårdare) i vårdarstudien. När tecknet // 
används innebär det att text förkortats från utskriften. Avbrott eller paus 
i texten markeras med (…). 
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Arkitektens, politikers och projektledares syn på Visby 
lasaretts ”patientvänlighet” 
Intervjuerna med arkitekt, politiker och projektledare har genererat fyra 
innebördsteman: Patientfokus, Arbetsmiljö, Vårdrum och Processen 
struktureras. 
 
Patientfokus 

Projekteringen av Visby lasarett inleddes med en arkitekttävling där det 
vinnande bidraget hade ett välformulerat koncept. Det var det vinnande 
konceptet som utgjorde basen för bygget och med vilket arkitektfirman 
sedan kunde forma och i vissa fall ändra utseende på husen. Allt 
eftersom bygget fortskred kom flera ändringsförslag för byggnationen. 
De tillsatta arbetsgrupperna kom med förslag till förbättringar och 
ändringar. Ett patientfokuserat tecken var arkitektens medverkan och 
initiativ till enkelrumsstandard i de flesta vårdrum. Därigenom bidrog 
arkitekten till en förbättring av patientintegriteten och möjliggjorde bra 
samvaro med närstående i patientrummet. 

Politikerna var i huvudsak inriktade på ekonomin. Projektledningen 
hade snarare mera fokus på arkitektoniska och ekonomiska faktorer, som 
egentligen inte berörde patientens väl och ve. Emellertid fanns några 
utsagor som belyste visst patientfokus. I detta långa berättande citat 
beskrivs den strategiska bakgrunden, den tidens synsätt och tankar. Här 
följer ett långt citat som belyser en längre tidsaxel, som förklaringsmodell 
till hur en förändrad bild av vårdmiljön vuxit fram genom åren. 
Tidsandan som också präglade byggandet av vårdlokaler. 
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… rent generellt så var väl 70-talet var det personalens årtionde det var då 
man hade fokus på, liksom, ja… personalgruppen skulle vara 
medbestämmande i alla led. Det var liksom där som styrningen var, det var 
liksom de som hade fokus på sig. Och sedan så var väl då administrationen 
(styrande) på 80-talet, kan jag väl påstå, jag var ju också en del av 
sjukhusadministrationen under en period, det var där som mycket av fokus 
låg. Man pratade patientfokus, men det blev inte någonting. På 90-talet var 
det på något sätt dags, då var det liksom… det har väl lite med tidseran, eller 
tiden mognar på något sätt. Sen var det kanske många som var besjälade av 
tanken att varför bygga och för vems skull bygger vi ett nytt sjukhus på något 
sätt. Ett tag var det ju arbetsmiljökraven som drev fram det hela men så 
småningom så blev det faktiskt så att det var för patienternas skull, det var 
där man skulle liksom lägga det viktigaste och försöka att hitta det synsättet. 
Så vi drev ju det där väldigt mycket och hade ju då remisser till 
pensionärsorganisationer och vi hade dragningar för alla olika 
intresseorganisationer med mer eller mindre kroniskt sjuka människor då 
som befann sig i de olika delarna för att ta in synpunkter och redovisa. Och 
hela FaV-projektet försökte ju liksom öppna upp för att få en delaktighet 
utåt i samhället på många olika sätt för att få input utifrån hur man såg på 
det här. Det här är naturligtvis svårt, det är lätt att man hamnar i det man 
gör idag, det ar svårt att se att man kan göra på något annat sätt, utan det 
blir att man bygger efter organisationen och efter de arbetsmetoder som vi har 
idag. (I 3) 

 
Vårdmiljö innefattar bland annat att möjliggöra trivsamma och 

funktionella arbetsytor för personalen, vilket också påverkar miljön för 
patienterna. ”Jag tror att både för den som är patient och för dem som jobbar så 
spelar arbetsmiljön roll, att det är trivsamt att vara på ett sådant ställe”. (I 1) 
Arbetet bygger på samspel mellan patient och vårdare i vårdmötet, att ha 
”fingertoppskänsla” och respekt för vården. Vårdmiljöns lokaler ska 
inbjuda till denna samsyn, präglas av bra bemötande och ge individen 
säker vård i en läkande miljö. 

Arkitekten upplevde problemet med många nivåskillnader och 
halvtrappor, hisschakt med många hissdörrar på ett frustrerande sätt. 
Svårigheter med förflyttning av sängar och bårvagnar mellan olika 
nivåskillnader uppstod dagligen. De genomgripande förslag till 
ombyggnad som framtagits för Visby lasarett på grund av ett modernare 
synsätt som innebar både nya lokaler och organisationsförändringar var 
påbörjat sedan årtionden, detta avmattades allt eftersom åren gick då 
ingen ekonomi fanns för ombyggnad. Frustrationen över att behöva 
lägga ner mycken tankemöda på något som aldrig tycktes fullföljas var 
tydligt markerad från flera håll och inte minst av chefer. Detta var 
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upphovet till att en del att engagemanget uteblev när projekteringen 
påbörjades. 

Lättillgänglighet och lugn var två återkommande ord från 
informanternas sida. Under projekteringstiden diskuterades olika 
möjligheter för att uppnå bästa möjliga tillgänglighet ur brukarnas 
perspektiv, som till exempel att kliniskt kemiskt laboratorium skulle vara 
nåbart för polikliniska patienter och också vara lättillgängligt för interna 
kunder från sjukhuset. Lättillgänglighet kan till exempel argumenteras för 
utifrån kroppslig rörlighet och perspektivet otillgänglighet. Den fysiska 
orörligheten som präglar vissa sjukdomstillstånd, som till exempel efter 
knäledsoperationer, kan vara motiv för att öka lättillgängligheten vid 
efterföljande läkarbesök. I andra fall härrör sig behovet av tillgänglighet 
från en svårartad sjukdomsbild eller att patienten befinner sig i ett 
palliativt skeende. Det är inte minst positivt med korta avstånd för 
sjukvårdspersonalen till exempel vid avlämning och hämtning på 
operation och röntgen. Detta är en positiv effekt som påverkar vårdarna 
och ger arbetsmiljövinster i vårdandet. Patienter antogs önska sig lugna 
omgivningar men varken arkitekt eller patienter angav närmare argument 
för sina antaganden. 

Reflektioner kring hur patienten önskade sig vårdrummets 
utformning fanns. Betoning av enkelrummets för- och nackdelar ingick 
till viss del i det resonemang som fördes om de rum som skulle anses 
som dubbel-beläggningsbara i händelse av att sådana önskemål skulle 
uppstå. Vikten av patientens perspektiv belyses i någon mening i följande 
text som handlar om skjutdörrarna som finns placerade mellan två av 
rummen på varje avdelning: 

 
… // men det finns ju sådana grejor som vi funderade ganska mycket på 
när vi byggde då. Om vi tar de här runda byggnaderna till exempel så fanns 
det väldigt mycket funderingar från byggsidan om de här skjutdörrarna mellan 
rummen, kommer de någonsin att bli använda? Vi, trodde ju då, vi som höll 
på att bygga, att ”tar man in på det här hotellet” då vill man också kanske 
bo enskilt, när man fått ett enskilt rum. Kommer man någonsin att öppna de 
här, det var vi väldigt tveksamma till. Det fanns också väldigt mycket 
knepiga tekniska lösningar, akustiskt framför allt. ( I 4) 

 
Arkitekt, politiker och projektledare ansåg sig ha haft god 

kommunikation med både patienter och vårdare. Ett antal rådslag med 
patientföreningar genomfördes under byggtiden och gruppsamverkan i 
tvärfackligt sammansatta arbetsgrupper förekom under hela projekt- och 
byggprocessen. Arkitekten ansåg att sjukhusets viktigaste del var entrén, 
den skulle vara en välkomnande plats, ljus, vacker och trevlig. Entrén 
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skulle vara inbjudande och lättillgänglig för att man lättare skulle kunna 
orientera sig vid ankomsten till lasarettet. En informant uttrycker att det 
var patientperspektivet som styrde viljan att göra korridorerna 
framkomliga, och att onödig ”trafik” skulle avledas från huvudstråket. 
Det var viktigt att möjliggöra orientering från entréplanet och vidare in i 
sjukhuset vilket ansågs bra för vårdsökande och andra besökare och 
detta har också blivit väl tillgodosett. Vid sjukdom föreligger ofta någon 
typ av utmattning eller ofrivillig rädsla för besöket. Detta kan leda till 
förvirring och en del orienteringshinder vilket skulle motverkas, det 
framkommer tydligt vid intervjun. Likaså att enkelhet skulle råda både 
vid framkomsten till den destination som avses och vid entrén framgår 
tydligt. Ett exempel härpå är den så kallade mottagningskorridoren. En 
bred, ljus och vacker korridor mot sjösidan där den initiala tanken var att 
besökaren först ska komma till kliniskt kemiskt laboratorium för 
provtagning. Och därefter längre fram i samma korridor ligger den 
mottagning som skall besökas. Vid blodgivning skall det vara enkelt för 
utifrån kommande besökare att både parkera nära entrén och snabbt 
kunna bege sig därifrån till arbetet igen. 

 
Ja det är ju att det måste vara enkelt för besökare att hitta sin avdelning. 
Man ska inte behöva irra omkring och leta och fråga. En annan del som vi 
alltid har haft på sjukhus som vi har ritat har varit att entréplanet skall 
skilja ut sig från de andra planen, så har vi alltid stenmaterial på entréplanet. 
Här var det gotländsk kalksten, så att man skall känna att nu är jag på 
rätt plan, ingångsplanet. Att det måste vara enkelt att orientera sig är väldigt 
viktigt när man kommer till ett sjukhus. Man är ofta lite förvirrad och 
undrande vart man ska och så där första gången man besöker och det ska ge 
ett trevligt intryck och entréhallen ska då vara lite ljus och vänlig. (I 8) 

 
Att balansera det arkitektoniska med patienternas behov blev ibland 

påtagligt under byggnationen. Kortare avstånd mellan olika funktioner 
inom sjukhusets olika faciliteter ger möjlighet till bättre orientering. Det 
låter sig dock inte göras att förlägga alla vitala funktioner i ett sjukhus så 
centralt som de skulle behöva vara. Vårdavdelningar och mottagningar 
som har närbesläktade funktioner och som integrerar varandra behöver 
ha korta avstånd mellan sig. Akutmottagning och laboratorier är ett 
exempel på sådana funktioner. Närhet till centralhall med 
betalningsfunktion och närheten till laboratorier är viktiga komponenter 
generellt. 
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Väldigt långa avstånd är besvärande i offentliga byggnader och i synnerhet på 
sjukhus där många har rörelsehinder och uppenbara utmattningssymtom. Vikten att 
förlägga dels vårdavdelningarna nära varandra och andra behandlingsenheter såsom 
röntgen, operation och lab. Det kan inte nog understrykas. (I 8) 

 
Ett sjukhus har flera patientkategorier med olika behov som behöver 

uppfyllas. Den medicinska vården och omvårdnaden omfattar hela 
människan hela livet. I följande citat framskymtar ett barnperspektiv 
riktat mot den yngre patientgruppen. Barnen ska ha något att se 
framemot, en lekpark enbart att längta ut till. 

 
Elva av de femton rummen hade ju havsutsikt faktiskt. Det var 
barnavdelningen som var så där viktig den skulle ligga i markplan så att 
man kunde se att man kunde komma ut, det skulle finnas yttre och inre 
lekpark. Och … jag tror… eller i alla fall jag var på det helt klara med att 
det här kommer ungarna inte att leka i, dem kommer inte att vara så friska 
så att dem kan gå ut och leka, men det kan vara för sina syskon och för att 
få en avlastning på så sätt och framförallt kan det vara för att se att det finns 
en lekpark utanför så att de tänker: Jag vill ut och leka igen. Det handlar 
om motivation i det här läget också, att känna att jag vill ut, jag vill bort 
härifrån, jag vill ut till det som finns utanför sjukhuset för det är alltid bättre 
än det som är inuti sjukhuset. Så det var den typen av tankar och principer 
som bar oss tror jag. (I 3) 

 
Vårdrum 

För första gången i Sverige byggdes, i Visby, ett lasarett med runda 
vårdavdelningar. Varje avdelningsrundel har 15 patientrum liggande runt 
om som tårtbitar i en cirkel med läkemedelsrum, förråd och 
fördelningskök i mitten. Alla rum är enkelrum. Utformningen av 
patientrummen har av informanterna ansetts vara en viktig fråga vid 
byggandet av det nya sjukhuset. Vid intervjuerna har vid flera tillfällen 
ordet enkelrum förekommit. Aspekterna har växlat. Tvåsamhet kan å ena 
sidan vara ett sätt att bryta isolering, å andra sidan ge upphov till 
problem inom sjukvården. 
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… // det var hemskt svårt att få igenom det där med enkelrum. De 
(patienterna) var lika ensamma och de var rädda. Många gav uttryck då för 
att vara rädda för att ligga på enskilt rum, då var det inget mera att tänka 
på vårdmässigt. Det påminde om den tidens enkelrum som bara ledde utför 
(att dö), så förklarade de det, att de inte vågade (förflyttning till 
vårdavdelningens enkelrum). Det framtvingade den där dörröppningen 
(mellan två vårdrum, förf. anm.) som aldrig använts, det kostade 22000 
kr extra… (I 5)  

 
Det tycks ha varit stor tonvikt på den arkitektoniska utformningen av 

vårdrummen. Flera synpunkter framkom vid intervjuerna som angav 
varför den fysiska utformningen av Visby lasarett blev som den blev och 
även varför vissa delar av bygget blev mindre bra i utformningen. Flera 
av bristerna i funktionen kunde ha förutsatts om man varit mera lyhörd. 
Något som framträdde ganska tidigt i processen var när vårdrummen 
skulle utformas, då efterfrågades ett fullskalerum i närheten av den gamla 
byggnaden. Ett prototyprum byggdes. Den främsta anledningen till att 
ett rum i samma skala och storlek konstruerades innan byggstart, hängde 
ihop med önskan om att få hjälp med ritningsgranskning. Att se ett 
fullskaleenligt rum ingav trygghet för det stora antalet personer som 
ingick i arbetsgrupper. De flesta hade mycket liten vana vid 
ritningsgranskning och kunde därför lättare identifiera sig med 
prototyprummet. Alla som ville kunde besöka och fysiskt se och själva 
göra sig en bild av vad som komma skulle. Detta rum var fullt utrustat 
med väggpanel för eluttag och syrgas, och färg och ljussättning var 
etablerat, toalett och hygienutrymme och en säng fanns på plats. 

 
… Det handlade liksom om att både köpa in material och framförallt att ta 
fram funktionaliteter och det kan man inte göra om man inte lyssnar på dem 
som jobbar på vårdgolvet, hur det skall fungera och komma med 
förbättringar. En av dem sakerna som vi gjorde medan vi höll på med etapp 
ett, det var att bygga upp ett fullskalerum. Ett vårdrum för att man skulle se 
att sängen gick in och att man kunde komma in med bårvagn och att det 
fanns plats på toaletten så att man kunde vara två stycken att lyfta och så 
vidare. Man försökte att göra allting sådant så att det skulle vara så 
autentiskt som möjligt. (I 6) 

 
Vårdrummens storlek diskuterades också. På ett tidigt stadium var en 

stor del av informanterna, arkitekt och politiker relativt övertygade om 
vikten av mindre rumsenheter med 1-3 patienter per vårdrum. Under 
projekteringstiden, som pågick under flera år och i flera omgångar, 
växlade åsikten om antalet vårdade per rumsenhet som var önskvärd. 
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Bakgrunden till diskussionen var att det vid denna tidpunkt var vanligt 
med 6-8 patienter per rumsenhet i Sverige.  

 
Det är klart att som i England har man haft storrum där man bodde 10-12, 
det hade man förr i Sverige också. Och jag tror att skillnaden mellan att vara 
tio eller fyra inte är så stor. Det är snarare så att om man är tio så rår man 
sig själv mera än om man är fyra. Man blir väldigt beroende av någon annan 
människa, och två också, det är inte säkert att man trivs så bra ihop… (I 
8). 

 
Några synpunkter som framkom beträffande stora rumsenheter var 

att patienten inte behöver känna fysisk ensamhet, vilket kan minska 
otrygghet. De inneliggande kan hjälpa varandra med små ärenden och de 
kan hjälpa varandra vid olika nödsituationer och larma personal om 
någon akutinsjuknar. Ett uttryck var att komma ”bort i massan” i stora 
vårdrum, kanske mindre psykiskt påfrestande än om det var två patienter 
på ett rum som är i olika sjukdomsstadier eller med stor åldersskillnad. 

 
Arbetsmiljö 

Vårdmiljön är också arbetsmiljö och arbetsmiljöfrågorna hade stor 
betydelse för sjukhusombyggnaden vid Visby lasarett. Informanterna 
angav arbetsmiljöfrågorna som orsak när frågor om bakgrunden till 
ombyggnaden ställdes. Arbetsmiljöfrågorna var huvudsakligen av teknisk 
natur såsom behov av större och bättre lokaler, takhängda patientliftar 
och bättre sängar. Här följer ett citat som belyser arbetsmiljöfrågornas 
framträdande roll: ”arbetarskyddet och andra väntar ju inte hur länge som helst på 
att någonting skall göras”. ( I 1) Flera vitesförelägganden hade aktualiserats 
från Arbetsmiljöverket och aviserats till sjukhusledningen. 

Arbetsmiljön och vårdmiljön bildar en sammanflätad enhet som 
beskrivits tidigare och tycks svårligen kunna åtskiljas. Inför sjukhusets 
ombyggnad beskrevs situationen för projektledningen som problematisk 
ur både vårdmiljö och arbetsmiljösynpunkt. Svårigheter att uppnå 
tillfredsställelse i vårdandet gav märkbara frustrationer. Detta framkom 
tydligast av de personer som dagligen vistades i lokalerna varför stor 
möda lades på att informera arkitekt och byggansvariga om de behov 
som upplevdes som mest behövliga. Många arbetsrelaterade problem 
kunde beskrivas varav ett vara att hjälpa patienter till toaletten som 
försvårades när antalet toaletter var för få och var belägna på distans från 
vårdrummet. 
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Processen struktureras  

Omvårdnadsprocessen beskrivs av informanterna som om den fick en 
sekundär roll vid ombyggnaden. Ingen tydlig gemensam vårdideologi 
fanns omnämnd i planerna. Ingen gemensam värdegrund fanns antagen. 
Den medicinska professionen visade sig vara dåligt informerad om 
utformningen av de nya byggnaderna. Läkarna tog inte för sig av de 
möjligheter som erbjöds till medverkan vid utformningen av sjukhusets 
ombyggnad. Enligt en informant var upplevelsen från flera anställdas 
sida att ha blivit ”överkörd” redan innan projektet och bygget startat. 
Dessutom uppkom ingen direktverkande rollfördelning mellan ledande 
politiker och sjukhusledning. Anledningen skulle kunna vara bristande 
intresse eller för lågt engagemang hos båda parter på grund av att det 
fanns dålig tilltro till att ombyggnaden verkligen skulle genomföras. 
Svårigheter med att avsätta tid för ett projekt som verkade orealistiskt 
skulle kunna vara en annan förklaring. Som tidigare nämnts hade det 
varit flera försök att bygga tidigare, som dock fallit på grund av 
ekonomiska och tekniska orsaker.  

 
… hela utvecklingsbiten av lasarettet, frånsett den del som låg i att man 
moderniserade, den beaktades inte på samma sätt. Du kan ju hitta den väl i 
den fasen. Verksamhetscheferna, BB och sjukvårdsdirektören här, de fick ju 
nästan en ja, referensroll bara. Dom var inte som personer heller som direkt 
gav sig in i striden och jobbade med det, utan där tyckte jag liksom fick del i 
det hela… målsättningen klarade vi inte av. (I 5) 

 
I ovanstående fall uppkom inte insikten om värdet av samverkan 

mellan olika chefskategorier förrän långt senare. Stora skillnader i 
personligt engagemang förelåg mellan olika verksamhetsföreträdare inom 
skilda vårdområden. Där avdelningscheferna var utåtriktade och 
engagerade i bygget framkom tydliga signaler om önskade detaljer för 
bygget till projektledningen. Många olika arbetsgrupper var samtidigt 
aktiva medan bygget pågick. Arbetsgrupperna var tvärfackligt 
sammansatta med representation av samtlig personals fackföreningar och 
deras skyddsombud. Grupperna arbetade mycket olika och med 
skiftande satsningar. Engagemangets art och storlek bär tydliga spår i 
respektive verksamhet. Exempel på detta är sterilcentralens utformning 
och barnklinikens framväxt. De exemplifierar några av de kliniker som 
hade tydliga mål for sin framtida verksamhet och där personalen 
representerade sin klinik på ett bra satt. 

Det fanns processer som inte var välfungerande i den gamla 
byggnaden. Inför arkitekttävlingen gjorde den sedermera vinnande 
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arkitekten ytterligare ett besök i Visby för att försäkra sig om vissa 
detaljer. Vid ett tillfälle besökte arkitekten dåvarande centralkök och 
personalen tillfrågades om erfarenheterna och besväret med att 
transportera maten mellan krångliga nivåskillnader. Det har talats om 18 
ställen med olika nivåer i hissar och trappor, vilket var resultat av 
mångårig påbyggnation på olika huskroppar. Men det var inget problem 
ansåg kökspersonalen, eftersom maten alltid hämtades av vårdpersonalen 
från respektive avdelning. Med det synsättet behövdes en klar 
omvärldsanalys genomföras. En sofistikerad balansgång mellan olika 
professioner och hänsyn till varandras erfarenheter upprättades och 
efterfrågades, här var det vårdpersonal, vaktmästeri och kökspersonalens 
olika synpunkter som beskrevs. 

 
För helt plötsligt så blev det helt traditionellt arkitektstyrt på ett helt annat 
sätt … ja, det var ju svårt då, ganska jobbigt och försvara vården, dem 
medicinska delarna i det hela. De låg väldigt lågt. (I 5) 

 
Det finns flera exempel på brister i utformningen av sjukhuset och 

miljön, trots att nästan hela sjukhuset blev bra utformat enligt 
informanterna. Ett sådant exempel var avsaknad av sekreterarrum, 
utrymmen som ansågs överflödiga, då de digitala röststyrda datorerna 
hade introducerats på marknaden i USA. De runda vårdavdelningarnas 
små personalrum var från början underdimensionerade och hade kunnat 
vara annorlunda om vårdarnas direktiv till projektgruppen hade 
hörsammats. Spri (Statens planerings- och rationaliseringsinstitut) hade 
som nationellt organ olika företrädare och experter ute i landet. I en 
sådan grupp ingick sjukvårdsföreståndaren från Visby. Spri, som 
nationellt organ hade utarbetade rekommendationer för sjukhusbyggen. 
De råd som gavs från skilda håll följdes inte alltid så effektivt i FaV. 
Rationalitet och ekonomi föreföll som tongivande betingelser vid 
utformningen, i högre grad än att sätta patienten i fokus. Olika 
yrkeskategoriers synpunkter utgjorde en bra bas att bygga på samtidigt 
som det gav splittring av ett helhetskoncept som kunde blivit ännu 
bättre. Vikten av att många berörda personer skulle få medverka i 
utformningen belyses nedan. 
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… att man skulle ha med hela verksamheten, så att den skulle ge en 
kreativitet som sedan svarade för den här utvecklingsfasen i det hela. Det 
konceptet hade vi, eftersom det hette förnyelse av Visby Lasarett, så hade vi 
det rätt bra samlat och intakt ända till arkitekttävlingen kom. För då helt 
plötsligt så blev det ett nytt projekt. Den andra biten blev väldigt sidoordnad, 
den blev nästan underordnad, så man kom aldrig fatt det man hade det med 
sig hela tiden.(I 5) 

 
Den organisatoriska utvecklingspotentialen hade betydelse. Det 

framkommer tydligt att det fanns brister som aldrig blev åtgärdade. 
Bristernas karaktär var av skiftande slag, dock kunde den inre miljön ha 
blivit bättre och mera strategisk. Det finns fortfarande orsakssamband till 
dåliga utrymmen, dåligt ytutnyttjande och för små personalrum som 
kunde ha beaktats på ett synnerligen mera tilltalande sätt. Vid 
ombyggnaden skulle större hänsyn ha tagits till funktionerna än vad som 
gjordes. Orsaken kan vara bristande engagemang från 
verksamhetsföreträdarnas sida eller svag tilltro till att ombyggnaden 
skulle etableras. Till exempel är sjukhusets hjärtmottagning byggd flera år 
senare liksom flera andra vitala delar, det borde enligt informanten nedan 
ha planlagts på ett mera engagerat sätt.  

 
” … Det borde ha planerats på helt annat sätt med hjärtmottagning och alla 
de små enheterna som de har byggt upp nu… Att vi skulle ha bredd? Det 
var nog vi, att vi skulle ha det brett upplagt. Kanske inrådan ifrån Spri att vi 
skulle få alla med oss, annars var det kört liksom, om man inte hade alla 
med sig kände vi. // ... det var ju tanken med våra program då att de skulle 
ligga som grund, sedan skulle varje klinik ta väldigt tag i det här och utforma 
sin egen organisation. Det kan jag då inte hitta igen. Man refererar och följer 
det som står men man gjorde aldrig något direkt, gick till djupet direkt, ja på 
vissa ställen gjorde man väl det kanske. I rumsfunktionsprogrammen på 
byggstadiet kom det. Innan var det inte alls på samma sätt, inte alls så 
mycket tid och kraft avsatt. Det var ingen som klarade av det helt enkelt. (I 
5) 

 
Konstruktionen av sjukhuset och färg, form och utseende var svår att 

påverka genom argumentation i arbetsgrupperna. Det var arkitektens 
ritning som framstod som en helhetsbild. Arkitektstyrt, innebar att 
arkitekterna som representerade de olika delarna av sjukhusbygget såsom 
ljus och färgsättning både interiört och exteriört, ansåg att ritningen 
skulle användas i sin helhet och ingen hjälp önskades från 
arbetsgrupperna med detaljgranskning av detta. En informant nämnde 
att det fanns en kategori arkitekter som specialiserat sig på 
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sjukhusbyggen eftersom brukare och beställare inom vårdsfären skiljer 
sig från annan verksamhet. Det var få nybyggda svenska sjukhus som var 
helt jämförbara med Visby lasarett. Vrinnevisjukhuset i Norrköping, 
Sunderbyns sjukhus och Norrtälje lasarett var några exempel på sjukhus 
som byggdes ungefär samtidigt med Visby lasarett. Den totala 
investeringssumman för sjukhusbygget diskuterades av projektörer och 
politiker. Om ombyggnation sker av befintliga lokaler uppgår 
kvadratmeterpriset till ungefär samma belopp som vid nyproduktion. Vid 
en renovering eller utbyggnad är sjukhusens placering given, vilket inte 
var självskrivet i Visby. Ett nybygge på helt ny plats diskuterades länge i 
FaV. 

Vårdmiljöer som inte anpassats på ett professionellt sätt, anser 
informanterna, var patientmottagningarna. Här hade en informant ändå 
en uttalad vilja att göra något annorlunda med den erfarenhet som fanns 
och med all den nationella kunskap som redan var framtagen. Även de 
internationella besöken var av stort värde för kunskapsinhämtning. 
Bland annat besöktes platser med runda vårdavdelningar som hade 
enkelrum runt en cirkelformad kärna med faciliteter såsom medicinrum, 
reception och serveringskök. De polikliniska delarna av sjukhuset var 
svåra att utforma och fick, i någon mening, ge vika för andra enheter där 
patienter och personal vistades dygnet runt. 

Arbetsgruppen för rumsfunktionsplanering arbetade med detaljer i 
rummets utformning och hur rummen skulle ligga i förhållande till 
varandra för att det skulle vara så korta gångavstånd som möjligt. Därtill 
skulle det vara funktionellt. Den första etappen i byggandet utgjordes av 
centralkök och matsal, laboratorium och den centrala platsen som 
entréhallen utgjorde. Dessa byggnader byggdes först på grund av att 
logistiken skulle fungera med senare etapper. Till viss del stod någon 
byggnad i vägen för de nya och därför måste starten ske där. Etapp två 
utgjorde de nya runda vårdavdelningarna, om vilka mycket diskussion 
om dess vara eller icke vara fördes. Några gruppdeltagare fick möjlighet 
att åka till Schweiz och Tyskland och se på olika vårdavdelningar, för det 
var viktigt för hela projektet att många fick ta del, det gällde inte bara 
dem som var på projektkansliet utan i hög grad de som var verksamma 
på golvet. 
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Sammanfattning av första delstudien 

Resultatet av informanternas utsagor kan sammanfattningsvis förstås 
som att planeringen av Visby lasarett endast i liten omfattning präglades 
av ett genomtänkt patientperspektiv. De patientfokuserade aspekterna på 
vårdmiljön verkar mera vara uttryck för ”sunt förnuft” än bottna i en 
värdegrund som stöd för planering och byggnation av lasarettet. Ingen 
klar vårdfilosofi fanns uttalad, vilket kan ha utgjort ett hinder för en 
gemensam nämnare och inriktning för bygget. Intervjuerna med 
arkitekten, politiker och projektledarna visar att det föreligger avsaknad 
av ett tydligt patientperspektiv avseende vårdmiljöns grundläggande 
omvårdnadstankar. Ett konkret uttryck för patientvänlighet var de runda 
vårdavdelningarna med enbart enkelrum, här fanns en tanke om 
patientvänlighet konkritiserad. 

Det som framförallt framkommer är en medvetenhet om 
arbetsmiljön, tillsammans med en integrerad syn på arbetsmiljö och 
vårdmiljö, som relaterar till varandra i sjukhusets vardag. 

En dimension som berikade planeringen var de flertaliga nationella 
och internationella kontakterna och studiebesöken. Under 
projekteringstiden framkom nya medicinsktekniska landvinningar som i 
någon mån försvårade besluten. En del nya rön var ännu inte 
färdigtestade såsom den helt digitala röntgenutrustningen. 
Förändringarna till ny teknik var dyrbara. Hemsjukvårdens utbredning 
var på diskussionsstadiet och ingen kunde riktigt forma dess kostnader 
eller hur omfattande den kunde bli. Framförallt påverkades 
diskussionerna om dimensioneringen av antalet vårdplatser vid 
sjukhuset. Vårdplatsantalet var redan drastiskt minskat från det tidigare 
antalet platser inom framförallt infektion och medicinavdelningarna. 
Skulle antalet inneliggande patienter halveras? Dimensioneringsfrågan 
hade en framskjuten plats vid varje projekteringsmöte av både politiker 
och planerare. Redan i projekteringsläget fanns en nedåtgående trend av 
antalet vårddagar i Sverige på grund av mera omfattande landvinningar 
inom läkemedelsbranschen, medicinen och medicinsk teknik. 

Det som framförallt framkommer är en medvetenhet om 
arbetsmiljön. Emellertid framkommer också en integrerad syn på 
arbetsmiljö och vårdmiljö som relaterar till varandra i sjukhusets vardag. 
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Patientstudien 
Patientintervjuerna visar en generell uppfattning om vårdmiljö och 
utmynnar i följande tre innebördsteman: Enskildhet, Vårdrummet och 
Nöjdhet.  
 
Enskildhet 

Informanterna beskriver fler fördelar än nackdelar med att vara ensam 
på rummet. En viktig faktor är att kunna känna trygghet vid vistelsen på 
sjukhus. Enskildhet kan uppfattas som ensamhet av vissa patienter 
medan upplevelsen i denna studie förefaller vara en behaglig ensamhet 
som ger möjlighet till vila och rekreation vid svår sjukdom. En ytterligare 
fördel är möjligheten till ostördhet. Om flera patienter vistas på samma 
rum är behoven skiftande vid olika tidpunkter. En större personlig 
integritet kan uppnås. 

  
 Det här tror jag beror på individen. Vi är väldigt olika som människor, tror 
jag. Vi, en del klarar inte av att vara ensamma, de tycker att det är väldigt 
skönt med sällskap, det kan vara en trygghet. En del av oss tycker det är 
väldigt skönt att vara ensamma och där man kan välja hur man vill ha det, 
så att, det där tror jag är en integrationsfråga. (K 2) 

 
Vistelsen på enkelrum beskrevs inge förutsättningar till egen tid att 

reflektera över sin situation. Att känna trygghet i sig själv innefattar också 
en större känsla av sammanhang med omvärlden och gör att ensamheten 
inte upplevs positiv och att man uppskattar ensamheten och 
enskildheten i ett enkelrum. Besök av familj och vänner kan ske ostört i 
enkelrum. Familjen kan inge en positiv och nära trygghet genom att de 
finns till för patienten även om de inte är fysiskt närvarande hela tiden. 
Omsorgen från en nära vän kan möjliggöra förutsättningar att utstå 
lidandet som kan komma. Att under sjukhusvistelse få sätta det sjuka 
livet åt sidan och koppla av med ett vardagligt samtal med en vän eller 
släkting är viktigt. Förvissningen om att ostört kunna få kontakt via 
telefon eller att bli uppmärksammad om behov uppkommer inger hopp 
och anses viktigt. 

 
 Nej, det kan vara att jag är trygg i mig själv, att jag har en man, det kan 
bero på hur familjesituationen ser ut. Så det där tror jag är viktigt att man 
tittar på lite grand. (K 2) 
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Att vårdas i enkelrum skulle kunna innebära att upplevelsen av 
ensamhet fördjupas eftersom många patienter erfar en vardaglig 
ensamhet när de vistas hemma. Uteblivet sällskap i vårdrummet kunde 
upplevas som en besvikelse för ensamstående. Sjukhusvistelsen skulle 
kunna vara deras möjlighet till nya kontakter och som spontant gav nya 
vänner. En informant uttrycker det så här: ”Bara man får någon med rätt 
personkemi så har man jättetrevligt ihop, det tror jag.” Bästa möjliga livskvalitet 
även under sjukhusvistelse är en viktig faktor i en bekymmersam 
situation och en sådan känsla kan uppstå både av att vårdas enskilt såväl 
som i flerbäddsrum. Att få tala med någon enskilt oavsett tiden på 
dygnet anses vara viktigt. Informanter pekar på goda vårdare som kan 
erbjuda en tidig dialog med patienten eller dennes anhöriga, eller som tar 
del av patientens livsberättelse som ett sätt att få kunskap om den som 
vårdas. En god plats för vårdens olika möten skapar förutsättningar för 
en god vård. Den tysta kunskapen som erfarna vårdare har, skapar 
trygghet och överförs till patienten också när det gäller rumsfördelning. 
Den vårdande hållningen bejakar patientens delaktighet och förtroende. 
Vård kan inte utföras oreflekterat. Även vid rumsfördelning och 
tilldelning av sängplats erfordras eftertanke för att inge förtroende och ge 
patienten bästa möjliga livskvalitet. 

 
Vårdrummet 

Vårdrummets betydelse för olika vårdmöten och tillfrisknandet anses ha 
betydelse. Informanterna beskriver vårdrummet som centralt i deras 
vardag som patienter. Utsattheten med att vara sjuk innebär många 
möten med olika yrkesgrupper. Bemötande och bekräftelse i en bra 
dialog med vårdarna är något som informanterna återkommer till. 

Ett rumsligt perspektiv förekommer i samband med beskrivningen av 
olika anpassningsfunktioner, träningsmoment eller provtagningar som 
äger rum på vårdrummet eller i andra lokaler. Vården koncentreras under 
stor del av sjukhusvistelsen till sjuksängen och därmed blir rummet 
centralt. Där utförs olika provtagningar såsom venprovtagning, 
omläggning av central venkateter och operationssår. Sjukgymnastik 
förekommer i form av andningsgymnastik, postoperativt rörelseschema, 
och rörelser som profylax mot blodproppar. I denna utsatthet önskar de 
flesta hög grad av komfort och möjlighet till avskärmning. Vid 
jämförelse med äldre tiders mycket stora sjuksalar framstår enkelrummen 
som mycket mera individanpassade där integritet och personligt 
bemötande accentueras. 
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Jo, det har jag gjort för vansinnigt många år sedan och då skall vi inte prata 
om sex eller åtta patienter. Jag har för mig att i den salen var det 16 st., tror 
jag, jo och så sedan så blev det så överbefolkat så fick de ta in fyra sängar, 
som stod i mitten bredvid sig, då var det 20 st. på rummet, det glömmer jag 
aldrig. (K 7) 

 
Erfarenheterna från patienterna som vistas på sjukhus upplevs olika 

av varje unik person, beroende på sjukdomsintensitet och ålder. Vid 
mindre ingrepp som till exempel en bråckoperation förefaller det lättare 
att vistas på stor sal med flera medpatienter på samma rum, att ”kunna 
uthärda” som en patient uttrycker det. Vid längre sjukhusvistelse eller 
svårare behandling blir önskan om enkelrum tydligare. Den sociala 
kontakten angavs som ett skäl till att vistas flera i samma rum. Önskemål 
om att ha någon att prata med så att tiden går fortare läggs fram från 
informanterna.  

 
Jag har inte särskilt svårt med folk och inte var jag sjukare än jag kunde 
uthärda, vi pratade lite så där och inte är jag särskilt pryd heller så det gjorde 
inte så mycket för min del, nej det gick rätt bra det. Det är ju det att då kan 
man ju ha någon att prata med om man är så pass frisk att man orkar. (K 
1) 

Jag låg inne på … först och då var det en dubbelsal och det var inte något 
vidare för man blev störd av den andre patienten när man var inne och tog 
hand om den och han blev väl störd när de tog hand om mig också. Däremot 
när jag låg på … och var nyopererad, då låg jag på ett enskilt rum och med 
fin havsutsikt så man kunde se båtar och havet och fåglarna genom fönstret, 
så där var ju bra för det var ingen som störde. Ville man ligga i lugn och ro 
så fick man göra det och läste man så kunde man göra det och ville man ha 
någon hjälp så var det att trycka och då kom flickorna in och hjälpte en.// 
…Ja, det tror jag nog att när man kan se ut och är ensam på salen så har 
man ju allt sitt omkring sig och när besök är här så stör man ju inte någon 
annan heller, då kan man ju stänga dörren och prata i lugn och ro, så det tror 
jag är hemskt bra med det … (K 9)  

 
Informanten ovan berättade vidare om jämförelsen mellan enkelrum 

och rum där de varit två män i samma rum. Inte ens när patienten 
tidigare vårdats med två patienter i samma rum gavs utrymme för god 
integritet för den enskilde. Några störande moment såsom 
besöksfrekvens och olika sovvanor hindrade patienten från att känna ro i 
rummet. Besöken anges som en viktig potential för tillfrisknandet 
samtidigt som det kan vara störande. Enkelrummets karaktär befrämjar 
besök, medpatienter störs inte. Förutsättning kan skapas för samvaro 
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utanför rummet om det medges. Större försiktighet bör iakttas i 
samband med till exempel sjuksköterskans nattliga rondbesök eftersom 
det upplevs som störande och utgöra ett hinder for god nattsömn. Ett 
problem som informanterna iakttagit är svårigheterna med störningar i 
samband med omflyttning på grund av akut försämring eller förvärrade 
sjukdomstillstånd. Problematiken med omflyttningar minskar vid 
användandet av enkelrum, och vårdarnas arbete med patienturvalet med 
kombinerbara personers diagnoser och kön undanröjs. 

 
Ja, när vi var två i samma rum, det var en äldre karl som låg där, där låg jag 
bara en natt, men de var ju inne nästan en gång i timmen under natten och 
gjorde någonting vid honom och en del av sköterskorna tände all belysning och 
tänkte inte på att det låg någon jämte där, så man blev ju lite störd av det och 
en del tände väl lite mer försiktigt lamporna, det var väl lite olika hur de kom 
in, så det var ju ett lite störande moment. Däremot när jag låg på enskild sal 
så fick man besök och besöken kan då komma precis när de vill, det är ju 
bra på det viset för då kan man ju stänga dörren och prata med besökaren i 
lugn och ro. (K 9) 

 
Om störningarna blir frekventa och irriterar patienten blir sömnen 

störd. Vården bedrivs dygnet runt, till exempel utdelande av läkemedel. 
Varje gång vårdrumsdörren öppnas uppstår tillfällen som kan leda till 
störd sömn. Om flera patienter vistas på samma rum är sannolikheten 
för störningar större. En informant anger att frekventa sömnstörningar 
skulle kunna förlänga vårdtiden med någon dag. Olika 
funktionsstörningar eller funktionsnedsättningar hos medpatienter kan 
ge upphov till störning av medpatient. Som exempel anges skrik, 
störande repetitiva rörelser eller höga ljudnivåer från medicinsk teknik. 
Vårdmiljöer med isolerade väggar är väsentligt för tillfrisknandet i vissa 
fall. 

 
Nöjdhet  

Generellt uttryckte de elva intervjuade patienterna att de var mycket 
tacksamma och nöjda. Det som var mindre bra eller negativt var svårare 
att fokusera på. Den fysiska vårdmiljön, rummets fina utformning, hade 
betydelse för ögat och det gav en estetisk påminnelse om det vackra i 
livet. De kände stor tacksamhet för kusten, havet och båtarna som gav 
en känsla av att livet går vidare även under och efter sjukhusvistelsen. 
Något att längta till och se fram emot är att anse som viktigt för 
tillfrisknandet. Positiva och behagliga känslor framkallar nöjdhet. Med 
stor samstämmighet uttryckte informanterna det positiva i att kunna se 
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den vackra exteriören på sjukhuset, att erbjudas en lugn havshorisont 
eller grönområde ingav hopp och framtidstro. Gråa väggar har 
nedstämmande effekt.  

 
Vårdmiljön gör ju mycket, att man har fin utsikt och sedan att personalen, 
att man blir bra mottagen av personalen så gör det ju mycket, det kan jag nog 
hålla med om… //... blir man avsnäst så blir det ju sämre vård, kanske 
försämrad, motverkar tillfrisknandet. (K 9) 

 
Närstående kan vara av stor vikt. Under sjukhusvistelsen förefaller 

besöken för en del patienter vara avgörande för framtidstron då de inger 
nytt hopp i en otrygg värld. Inte så sällan införs besöksförbud på sjukhus 
och sjukhem på grund av smittorisk. Vikten av att få samtala, eller enbart 
lyssna till en bekant stämma ger en ny plattform att bygga upp sin tillvaro 
på. Motsatsen framkallar en känsla av utanförskap. 

När hälsan sviker får livet nya värden varför till synes små glimtar i 
vardagen kan ge positiva effekter. Basal patientvård behövs för att 
stimulera både kroppen och själen, små initiativ kan göra underverk om 
kroppen är svag. Nöjdhet över kulturella inslag, tillgång till litteratur och 
inte minst dagstidningen skapar mervärden som kroppen minns. 
Informanterna beskriver hur vårdarna skapar kommunikationsytor, inger 
förtroende och anser att det är det som avgör intrycket av den 
sammanlagda vårdupplevelsen. Patienter märker stämningslägen och 
humörskillnader mellan vårdarna vilket framförts vid intervjuerna. 
Särskilt viktigt framhålls utformningen av de runda vårdavdelningarna 
vara: 

 
Ja, jag tycker väl att själva systemet med sjukavdelningen där med personal i 
centrum och sedan tårtbitar runt omkring en. På mig verkar det som det är 
väldigt bra för man är med i kontakten och i centrum hela tiden och man 
behöver inte tro att man ligger i bortändan av korridoren och blir bortglömd, 
och så där vidare, så tycker jag att det är bra. Sedan är det ju då, det som 
spelar störst roll det är ju att det finns personal alla gånger, man skulle 
kunna ha det sämre annars kanske, men om de inte var bra i personalen då 
skulle det inte hjälpa, det är nummer ett, personalen. (K 1) 

 
Relationen mellan patienten och vårdaren är en viktig del av 

omvårdnaden. Att inge förtroende och hopp är vårdandets kärna. Det 
finns en medvetenhet om att även patienten själv bidrar till upplevelsen 
av sjukhusvistelsen.  



Ett patientvänligt sjukhus 

56 

Jag upplever att jag har blivit väldigt, väldigt väl bemött. God service och det 
har varit, nej jag har ingenting att klaga på när det gäller, men det handlar ju 
också egentligen om att man är två, det är inte bara så att man kan kräva, 
man måste ju också delta själv lite grand i det hela och det tycker jag är en 
oerhört viktig diskussion i det här, att man är två som upplever sin 
sjukhusvistelse, det är vården som ger mig den, men det är också jag som får 
ta emot den. (K 2) 

 
Den trygga vårdmiljön är eftersträvansvärd och skapar nöjdhet hos 

patienterna. Otrygghet skapar stress och formar missnöjdhet. En viktig 
psykosocial arbetsmiljöfråga utgörs av relationen mellan vårdarna på 
avdelningen. Patienter märker och noterar olika stämningslägen bland 
vårdarna. Arbetsmiljöförhållanden och arbetsglädje mellan vårdarna 
sinsemellan utgör en bakgrundsfaktor som påverkar vårdtillfället och 
som kan göra patienten sårbar och utsatt. Trygghet skapas i en avstressad 
miljö och patienten märker om miljön är mindre bra. Personalen bör ha 
detta i åtanke för att växa i sin naturliga hållning. Vårdarnas arbetsmiljö 
kan uppfattas och registreras av en lättpåverkad och känslomässigt sårbar 
patient. Den psykosociala arbetsmiljön kan utgöra ett hinder för god 
omvårdnad. Patienterna störs av yttre stimuli och noterar relationer och 
varken vill, orkar eller önskar att vara delaktiga i interna 
relationsstörningar som kan uppkomma på vårdavdelningen.  
 

… Och där var det fullt krig. De trätte med varandra var jag skulle ligga och 
de skällde på varandra och de skällde på den tredje som inte fanns där, hon 
kommer hit och bestämmer och det var bla, bla, bla, de gick på och jag tyckte 
att det var väldigt otrevligt faktiskt när man låg där och var… i alla fall lite 
trött och medtagen då skulle de hålla på och prata högt om sina problem i 
relationen mellan personalen. Det tyckte jag var jobbigt. (K 1) 
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Sammanfattning av patientstudien 

Vårdmiljöns specifika betydelse framkom inte explicit i patientstudien. I 
stället blev det tydligt hur vårdmiljön är en del av den allmänna 
upplevelsen av trygghet och nöjdhet i vården. Utifrån patientstudien kan 
patientvänlighet beskrivas som en kombination av skickliga vårdares 
möjlighet att skapa goda kommunikationsytor för vårdens möten 
tillsammans med det rumsliga, vilket ger en bild av den sammanlagda 
vårdupplevelsen. Patienterna anser att det som skapar goda och trygga 
omvårdnadsvärden är vårdarna. Vårdarna som omger patienten inger 
mestadels trygghet och förtroende oavsett i vilken miljö vården äger rum. 
Informanterna erfar känslan av trygghet och godhet i vissa vårdares 
närvaro, det inger en känsla av sammanhang. Flera patienter anger ångest 
och oro samt otrygghet i vissa vårdares närvaro. Detta upplevs som 
negativa faktorer i omvårdnaden. Faktorer som framkallar osäkerhet och 
rädsla inför vad som komma ska. Engagemanget hos vårdarna bidrar till 
professionaliteten. Att bry sig om patientens fysiska, psykiska, 
existentiella och sociala omvårdnadsbehov är fyra hörnstenar för vård 
och omvårdnad som förhöjer trygghetsfaktorn för patienten. Vikten av 
att samordna vårdbesöken vid olika kliniker eller efterfråga polikliniska 
återbesök understryks som en potentiell möjlighet till förkortad vårdtid 
snarare än miljöns beskaffenhet. 
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Vårdarstudien 
Innebördsteman som framkom vid analys av vårdarstudien är: Vårdmiljön 
och dess betydelse, Arbetsmiljö och bemötande, Vårdarnas egna erfarenheter av att 
vara patient och Patientförflyttning inom vårdavdelning. 

 
Vårdmiljön och dess betydelse 

Förutsättningarna för en god vårdmiljö tycks präglas av rummets 
utformning och närhet och distans mellan vårdarna. En frågeställning är 
om vårdare och patienter påverkas av den miljö i vilken de vistas. 
Vårdarna anser att det är skillnad mellan den kroniskt sjuke patienten 
och patienter med mera kortvariga och godartade sjukdomsförlopp. 
Kroniskt sjuka har ibland mera sjukhuserfarenhet, men de kan också 
besväras av sin sjukdom på så sätt att den omgivande miljön i mindre 
grad påverkar dem. Behandlingsframgång spelar stor roll for den här 
patientgruppen. Nedan följer ett långt citat som belyser något av den 
komplexa verklighet vårdarna befann sig i vid tidpunkten för 
byggnationen. Flera faktorer som speglar en utsatthet och tvehågsenhet 
inför framtiden. 

 
Påverkar miljön patientens tillfrisknande? Det är lite svårt för parallellt 
med… ungefär samtidigt som man bestämde att man skulle bygga om 
lasarettet på det här sättet, och på det sätt som skedde så hände det en 
förfärlig massa i behandlingsmetodiken. Inte bara här, utan så att säga 
generellt, och kortfattat med en allt mer avancerad behandling och i med den 
allt kortare behandlingstiden. Och idag så är det så att de så kallade 
långliggare som vi har som ligger så pass länge så man kan yttra sig om, svara 
på frågan, svara jakande på frågan, eller åtminstone fundera över frågan. De 
är så pass kroniskt sjuka så att för deras del spelar det kanske inte så där 
jättestor roll. Många av dem är inte ens tillgängliga för synintrycken vare sig 
genom fönstren eller inomhus. Jag är lite osäker på om man kan svara rakt 
av ja eller nej på den frågan just på grund av att det hände så mycket i slutet 
på 80-talet och under hela 90-talet, både beträffande kirurgiska och inom 
intermedicinska specialiteter. Så nu ligger folk inte längre inne längre än vad 
man kan, utifrån en titt på klockan tillåta sig. Det är också så att antalet 
vårdplatser har våldsamt skurits ner, och ett stort antal omorganisationer som 
kanske teoretiskt också skulle kunna inverka på en sak som den här, har 
också inträffat. Det är väldigt komplext, jag tror faktiskt inte att det har 
gjort så mycket till. (P 1) 
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Tryggheten i att bli väl omhändertagen skapar mervärden medan 
skillnaden mellan sjukhusvård och hemmet kan vara en faktor som 
komplicerar hemgången och kan skapa rädslor hos patienten. Under 
vårdarintervjuerna nämndes de goda egenskaperna med ett vackert 
beläget enkelrum med fin utsikt. Vyerna skingrar tankarna på ett positivt 
sätt. Havsutsikt inger en stämningsfull atmosfär som berikar själen när 
livet känns kaotiskt såsom vid svår sjukdom. Dock återfinns en del 
negativa konsekvenser som beror på att vara två eller flera patienter på 
rummet.  

 
Men det tror jag säkert också för att man märker, det kan jag märka på att 
de som ligger på enkelrum, i och för sig så trivs de ju så bra så de vill inte åka 
hem, … Men de som ligger på dubbelrummen, där är det mer lite, där vill de 
inte, ja de trivs inte ihop med varandra, de kanske inte trivs med grannen och 
det är där det kan vara problem. (P 6) 

 
Under projekteringstiden diskuterades ensamheten i enkelrummen 

oftast som en negativ faktor, mer än de positiva effekter som senare 
visade sig. Tiderna förändras och den sociala tillvaro som samvaron på 
en stor sal kunde utgöra avtar alltmera eftersom vårdtiderna kortas. Den 
medicinska utvecklingen och andra teknologiska framsteg gör att 
ensamheten på sjukhus inte är så påtaglig medan förkortad vårdtid under 
sjukhusvistelsen kan ge lång rehabiliteringstid hemma.  

 
Det är säkert så att den som inte är så sjuk, inte bryr sig, eller över 
huvudtaget tänker i sådana banor. Utan i den mån man i friskt tillstånd får 
välja så kan jag ju tänka mig att en mindre sal, om det handlar om det. En 
mindre sal så länge man är frisk, hmm, känns mera aptitligt än de gamla 8-
salarna. Samtidigt så var det ju en intensiv social samvaro på de här gamla 
stora salarna patienterna emellan, så att… Där var det ju faktiskt lite 
granna så att de som var, (skratt) det var på den gamla tiden när tiden skulle 
läka såren så att säga. Då var det många som mådde bra av att ha några 
kompisar som de kunde ligga och skvallra med. Det har ju sagts i alla fall att 
det är många som känner sig ensamma på enkelrummen. (P 1) 

 
Upplevelser av goda vårdmöten förhöjer livskvaliteten. Ett exempel 

på detta kan vara en positiv vårdmiljö och dess goda inverkan på 
sömnen. Enkelrummens karaktär och utformning spelar roll för 
avkoppling och störningsfri sömn. Informanterna beskriver en tydlig 
minskning av sömnmedicin efter ombyggnationen av lasarettet. I 
vårdarnas vilja att vilja göra gott blir den mellanmänskliga kontakten en 
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del i vården, kontaktytan förstärks när den individuella vården bedrivs i 
enkelrum. Ändrade rutiner i samband med inflyttningen i andra lokaler 
utgjorde en potential till minskad användning av sömnmedicin beskriver 
en informant. Det förelåg en förändring av beteendet hos vårdarna. 
Sjuksköterskorna informerar om tidigare arbetssätt, från att varje 
eftermiddag erbjuda nattmedicin som alternativ, vilket inte sker nu. 
Andra exempel på förbättrad standard är att det är tryggt och rofyllt att 
sova enskilt. Stora sovsalar utgjorde ett hinder för insomning och var ett 
gissel för väldigt många, vilket förbättrades vid ombyggnationen med 
enkelrummen. 

 
 Ja i alla fall det här med sömntabletterna. Det märktes stor skillnad, att det 
inte behövdes alls i samma omfattning. Eller var det som en följd av 
arbetsrutinerna? Förr när man gick runt på eftermiddagen vid kvällstur, då 
gick man alltid runt och frågade om patienterna ville ha något att sova på och 
det gör man aldrig nu. //... Nej det är inte så mycket sömntabletter, det vill 
jag verkligen vidhålla. Samtidigt har vi inte den inställningen att man ska gå 
runt och fråga redan på eftermiddagen utan om det behövs så aktualiserar 
man det på kvällen. // ... Ja det blev lite slentrian att ge tabletter utan 
vidare. Det är ju klart att miljön har påverkan eftersom man sover lugnt och 
bra när det är tyst och lugnt runt omkring. Man sover bättre än om man har 
sju stycken runt om sig som snarkar och harklar sig och… (P 2) 

 
Arbetsmiljö och bemötande 

Av informanternas berättelser framgår att det kanske inte är vårdmiljön 
utan andra faktorer som påverkar tillfrisknande och livskvalitet. Vårdarna 
anser att den största betydelsen för tillfrisknandet ligger i den 
kommunikation som den som vårdar kan ge. Den positiva attityd som 
ger uttryck för en känsla av sammanhang och bekräftelse inger nytt 
hopp. De vårdare som trivs med sitt arbete och kärleksfullt ger 
professionell vård och omsorg anger tonen för den sjuke och det ger 
hopp om en framtid även i tvivlet. Motsatsen kan orsaka onödigt 
lidande, genom bristande rutiner och ovärdigt bemötande kan 
tillfrisknandet uppskjutas och förorsaka missförstånd. Integritet, 
bemötande och bekräftelse ska vara ett naturligt förhållningssätt i 
umgänget mellan vårdare och vårdad. Ett exempel är att visa respekt och 
hänsyn genom att skapa vårdmöten i goda miljöer såsom att alltid knacka 
på patientens dörr och att avstå från integritetskränkande besök vid 
avklädning. 
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Jag tror att den största betydelsen har personalens bemötande och kunnande 
förstås, men har man bara en positiv inställning och tycker att det är kul det 
man håller på med så hjälper det. Patienten märker nog andan, den positiva 
andan på avdelningen och det hjälper till i ställer för att svårt sjuka… Ja 
även om man vårdar svårt sjuka patienter så måste det vara i proportion och 
visa att man kan sin sak och är positiv och glad ändå. (P 2) 

 
Vårdarna kan utveckla engagemang för vården vilket också påverkar 

vårdmiljön och det framkallas i samvaron med patienten. En god 
arbetsmiljö är till gagn för vården. Förtroendet för arbetsklimatet och 
arbetsgivarens vilja att inge goda arbetsförhållanden skapar trygghet vid 
vårdandet.  

 
… ja det är personalens, personens både erfarenhet och fallenhet för det här 
jobbet och hela arbetsgruppens sammansättning. Det hjälper ju inte att bara 
en är positiv utan alla måste ju kunna bidra till en positiv arbetsmiljö. (P 2) 

 
Av största vikt är det sätt på vilket man umgås och bekräftar varandra 

i arbetsgruppen. Påverkansfaktorer finns för en framgångsrik 
arbetsgrupp. Man bestämmer ju inte sitt arbetslag som regel. Det är 
endast när en ny avdelning tas i bruk som personalsammansättningen 
kan pareras med personkemi, kön och åldersfördelning. 

 
Det är viktigt att personalen pratar med varandra. Att personalen träffs lite 
utanför, att prata om andra saker och lära känna varandra, inte bara känna 
varandra på själva arbetsplatsen, kanske lite mera vem man är privat också 
det tycker jag är rätt viktigt. (P 2) 

 
Ja att personalen trivs, naturligtvis. Om det är så att de tycker att det är 
trevligt att jobba där och är glada och positiva så påverkar det patienterna 
också. Vi har det väldigt glatt och trevligt på vår avdelning och de är med i 
det, det är roligt att höra att ni alltid är så glada säger de, så det tror jag på 
att det påverkar deras tillfrisknande. (P 3) 

 
Vårdarnas egna erfarenheter av att vara patient  

Vårdarnas egna erfarenheter av att vara patient återkommer i flera 
intervjuer. Flera av informanterna har minnen av egna vårdupplevelser 
som de delger och som till stor del kommit att prägla deras bemötande 
gentemot patienten. Det har varit en drivkraft till förändring i deras liv 
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när de själva har blivit bekräftade som patienter. Egna upplevelser av att 
ha blivit dåligt bemött i egen eller närståendes vårdsituation skapar en 
vilja att göra något bättre. Bemötandet från patientens sida kan avgöra 
hur vårdarna bekräftar patienten i olika situationer, det måste skapas en 
vård-dialog. Vårdrummet är helt avgörande för den här informanten och 
vad som sker utanför rummets väggar är fördolt och anses inte ingå i 
patientens värld.  

 
… utanför rummet finns avdelningen, den är ungefär lika stor runtom i 
världen, utom på en del ställen som har mycket stora avdelningar. Men det är 
fortfarande rummet som är ens värld, som man gör ett antal utflykter ifrån. 
(P 1) 

 
Enligt de intervjuade vårdarna bör vårdrummet, det vill säga det rum 

där vården utförs, vara en trygg tillvaro i en för övrig sönderhackad 
helhet bestående av undersökningar och behandlingar. Vårdrummet är 
en central plats vid sjukhusvistelsen och därför viktigt att få behålla som 
den enda kända, trygga tillvaron. I de frekventa fall när rumsbyten mellan 
patienter äger rum, försvagas tryggheten i hög grad. Den lilla trygghet 
som finns ger plötsligt vika och därmed skapas otrygghet. Något nytt och 
okänt dyker upp i en stressad värld. Den stora påfrestning som sjukdom, 
operation eller rädsla och svaghet inför döden utgör, är en stor 
stressfaktor som inte ska ytterligare förvärras. Det kan innebära en risk 
for fortsatt god läkning om stressnivån ar hög.  

 
// … rummet är ens värld, det var ju där man var i 95 % av tiden så länge 
man var så pass skruttig eller inte orkade gå upp. Eller att man fick 
tillsägelse att man inte fick gå upp och sen när man väl fick gå upp så blir ju 
korridoren, rummet plus korridoren blir ens värld. I korridoren var man ute 
för att gå, så det var som vilken tränings/gym/gångmatta som helst, så det 
var ju bara att man skulle gå ingenting annat tyckte jag. Rummet är ens 
värld och sen så var den här kontakten med personalen det faktiskt handlar 
om tvåsidig kommunikation med ansvar från båda sidor alltså… hmm… 
själv då utifrån patientperspektiv, men det är väldigt personligt (befriande 
glad) utifrån min egen lite lätt asociala personlighet så… (P 1)  

 
Vårdrummets storlek belyses av flera informanter. Sjukhusets storlek 

har mindre betydelse eftersom den del av huset i vilken vården upplevs 
är vårdrummet. Vårdsökande upplever de stora sjukhusens logistik och 
yttre faktorer såsom hur man tar sig fram till rätt vårdavdelning eller 
mottagning vid första besöket som problematiskt. Att vårdas många 
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patienter i flerpatientrum kan ge oförglömliga minnesbilder. Här citerat 
av en vårdare som har varit patient på olika sjukhus med olika 
rumsstorlek. 

 
Det kan jag ju svara på som patient eftersom jag har den erfarenheten både 
från det lilla sjukhuset, det stora centrallasarettet och universitetssjukhuset och 
därvidlag så är det ingen skillnad. Det var ingen skillnad för mig i alla fall, 
utan har man väl kommit in på salen, på rummet, så är det rummet som är 
ens värld, hur stort det är utanför spelar ingen som helst roll. (P 1) 

 
Patientförflyttning inom vårdavdelning 

Patientförflyttning inom vårdavdelningen medför problem anser 
vårdarna som upplever det besvärligt att flytta runt patienterna inom 
vårdavdelningen. Vårdmiljön bör därför anpassas så att minsta möjliga 
förflyttning behövs. Frekvent förekommer förflyttningar, dagligen flyttas 
patienter av olika skäl på sjukhus och det utgör ett hinder för en god 
livsvärld. Informanterna beskriver hur ofta förflyttning har behövts på 
de avdelningar som har flera patienter på samma rum. Det finns många 
orsaker till flyttandet, att patient av andra könet kommer in akut, eller en 
svårt sjuk patient som behöver ha närstående hos sig. Vårdarna avsätter 
tid för bästa möjliga rumsplacering, vilket är både tidsödande och 
energislukande. Ibland äger flera flyttningar rum av samma patient under 
samma vårdtid. 

Förflyttning kan vara ett trauma för patienten, även om förflyttningen 
avsåg att ske till ett något mindre rum på grund av att sjukdomen 
förvärrats eller att döden närmar sig. Förflyttning inom vårdavdelning 
upplevs sällan positivt, den förflyttade och ibland de närstående påverkas 
och upplever stress oavsett om informationen är god eller bristfällig 
anger vårdarna i delstudien. Alldeles oavsett vilken information som ges 
kan patienten ändå inte riktigt känna tillit till vårdarens svar. Av gammal 
hävd och tradition har patienter placerats i mindre salar vid livets slut. 
Eller om salen var mycket stor fick förhängen eller skärmar tillgripas. 
Den motsägelsefulla distinktionen är att när vårdarna själva blir sjuka vill 
de bli vårdade på enkelrum oavsett diagnos. Dock ställer de inte samma 
krav avseende de inneliggande patienter de vårdar.  

 
Nackdelen var förr i världen då hade man bara två enkelrum just för de som 
var svårt sjuka och det var väldigt mycket flyttande när man behövde ha det 
där enkelrummet. Ibland om det var ledigt i alla fall så sa patienten: är jag så 
dålig att jag måste ligga på enkelrum, det var ju patienternas inställning.(P 2) 
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Trots att nästa alla vårdrum är enkelrum sker ändå väldigt många 
förflyttningar inom avdelningen enligt vårdarna. Orsaken till 
förflyttningarna varierar beroende på diagnos, vårdform och 
platstillgång. Logistiken, utskrivningsprocessen och patienter som 
kommer på den så kallade vårdgarantin är orsaker till förflyttningar 
mellan enkelrummen, företrädesvis på kirurgen. Medelbeläggningstal på 
95 % är inte ovanligt varvid en växelverkan uppkommer så till vida att 
överlappningar uppstår. Medan en patient har postoperativ uppvakning 
på uppvakningsavdelningen, intar ny patient rummet under natten som 
mellanlandning och rummet får teoretiskt sett två gäster samtidigt. 
Extremt korta vårdtider, oftast två dygn, vid elektiv kirurgi möjliggör 
dessa rockader. Ju mera osäker diagnos och prognos desto större rädsla 
för det okända och försämrade tillståndet. Förflyttning uppfattas av 
patienten ofta som att någon form av försämring har inträtt vilket citatet 
återger. I de få dubbelrummen uppkommer ofta utbytesbehov på grund 
av nyinkommen patient i palliativt skede och med närståendes behov av 
rumslig närhet. Kön, diagnos och sjukdomsintensitet eller repetitiva 
störande moment hos individer kan förekomma som flyttningsorsak. 

 
Ja, vi har hemskt mycket omflyttningar för att vi får ... när det har varit så, 
det har varit från kvinnokliniken, det har varit på barnkliniken, vi har 
mycket folk ”uteliggare” som de kallar det för och det är jobbigt. (P 6) 

 
En faktor som vid många sjukdomstillstånd ingriper i människans 

vardag är att känna frihet vid måltider, tvättning och toalettbesök och det 
har konsekvent beskrivits av ett antal patienter som mycket bra i 
enkelrum. Vid vistelse i enkelrum utgör toalettbesöken en påtaglig 
förbättring jämfört med att dela toalett med flera vårdtagare. Något som 
man inte kan bortse ifrån är att kunna rå sig själv eller att finna en egen 
vrå och framförallt att kunna nå den egna toaletten snabbt och säkert, 
vilket styrks av vårdarnas utsagor. Integriteten är av stor vikt för båda 
parter, både för den som vårdar och den som vårdas. Att använda 
bäcken inför andra patienter är ett gissel och upplevs som 
integritetskränkande. Laxantia av olika slag har minskat generellt på 
avdelningar med enkelrum beroende på bättre åtkomst av 
hygienutrymmen och inga störande moment vid toalettbesök. En 
hygienisk aspekt är att infektionsspridning minskas eftersom möjlighet 
till isolering av patient finns i enkelrum med tillhörande toalett. 
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… //det här med enkelheten att kunna dra ut någon till toaletten och 
duschen om det händer någon olycka och det kommer alla möjliga sorter, blod 
eller avföring eller vad som helst som man behöver åtgärda. Så var det också 
det här med integriteten, man slipper blottad det för andra, man kan dra ner 
rullgardinen och stänga dörren och sedan är man bara vårdpersonalen 
tillsammans med patienten när det hänt någonting sådant och det är också 
jätteviktigt. Jag skulle inte vilja på något vis i världen vilja byta ut den sortens 
vård… (P 4) 

 
Sammanfattning av vårdarstudien 

Vårdarstudien visar att vårdmiljön är en komplex företeelse. Vårdarna 
som ingick i studien hade svårt att skilja vårdmiljön från vårdandet i 
allmänhet. Miljön har betydelse för tillfrisknandet enligt vårdarna även 
om de har svårt att beskriva hur sambandet ser ut. En påverkansfaktor, 
är det sätt på vilket man umgås inom personalgruppen. Vikten av att 
trivas tillsammans. Trivsel och fin stämning mellan vårdarna påverkar 
vårdandet av patienten. Att ge varandra positiv respons och att ha stor 
social gemenskap i en mjuk och avspänd miljö skapar goda relationer 
mellan vårdarna och inom hela personalgruppen, som i sin tur spiller 
över på vårdandet. 

Vårdarna förmedlar sin tidigare kunskap, erfarenhet och känsla av den 
vård som professionella vårdare önskar att ge patienten under 
sjukhusvistelsen. Det krävs engagemang och personlig styrka och ett 
gemensamt språk. I vårdvardagen vill vårdarna vara goda förebilder när 
de försöker att skapa en trygg och god omvårdnad. Vårdarna deltog och 
arbetade i arbetsgrupperna inför sjukhusbygget, dock i många fall 
oplanerat och oreflekterat utifrån patientens perspektiv. I högre grad 
hade en reflekterande hållning gett bättre resultat och större trovärdighet 
i diskussionerna med arkitekt och byggare. De personer som ingick i 
arbetsgrupper inför lasarettsbygget hade haft möjlighet att påverka om de 
varit utrustade med kunskap och andra verktyg för ritningsgranskning. 
Det fanns möjlighet till större delaktighet och trovärdighet som tyvärr 
inte utnyttjades i alla arbetsgrupper. 

Vårdarnas egna erfarenheter av att vara patient speglar den känsla för 
vården som de kan ge patienterna. Denna erfarenhet återkommer hos 
flera informanter. Analogt med bilden av vårdarnas intresse för vården 
återspeglas strukturen av vårdmiljöns betydelse då de själva vårdats. 
Beroende på vilken vårdupplevelse vårdarna bär med sig påverkas vården 
gentemot patienten. Således kan vårdarrollen, i hög grad identifieras via 
den egna vårdupplevelsen. Tidigare patienterfarenhet verkar utgöra 
basen för hur vårdaren i fortsättningen vårdar sina patienter. De har 
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dubbla erfarenheter både som vårdade och vårdare och kan därför 
omsätta en levd erfarenhet, som uttrycker samma behov som andra 
patienters behov i den situationen. Flera vårdare i vårdarstudien 
återkommer till sin levda erfarenhet av att bli vårdad. Det har erfarits 
som en viktig pedagogisk utgångspunkt i det fortsatta yrkeslivet. Egna 
erfarenheter som patient har en djupare innebörd än traditionell 
utbildning. 

Den psykosociala arbetsmiljön sätter prägel på omgivningen. Den 
fysiska miljön skapar goda förutsättningar för en bra dialog och den goda 
atmosfären ger upphov till en känsla av sammanhang som i sin tur ger 
vårdaren möjligheter att ge god vård. Arbetsmiljölagstiftningen har 
sålunda skapat förutsättningar att ytterst förverkliga en god omsorg som 
bibringar patienten livskraft och livsvärde. Intervjuerna med vårdarna ger 
uttryck för att vårdmiljön har betydelse, dels som arbetsmiljö, dels i 
relation till patientens välbefinnande. 
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Metaanalys 
I den genomförda metaanalysen om vårdmiljö framkom tre teman: 
Vårdmiljöns färg, form, ljus och ljud, En vårdmiljö som främjar möten och Den 
tekniktäta vårdmiljön. 
 
Vårdmiljöns färg, form, ljus och ljud 

Vårdmiljöns färg, form, ljus och ljud beskrivs som viktiga av flera 
forskare. Dessa vårdmiljöaspekter kan skapa en trygg och läkande miljö 
för patienten. Wijk (1998) beskriver miljöns betydelse för äldre personers 
livskvalitet, sannolikt berörs även yngre patienter på liknande sätt, i 
samband med sjukhusbesök. Äldre personer och dementa vistas inte så 
sällan på akutsjukhus varför även deras behov behöver tillgodoses i 
vårdmiljön. Det visar sig att färgkoder och nyanser sammanförs och vägs 
med nya ögon beroende på ålder. Rummets färg och form påverkar våra 
sinnen. Wijk (1998) bedriver vårdvetenskaplig omvårdnadsforskning 
inom fältet miljöns betydelse för äldre och personer med 
demenssjukdom/Alzheimers sjukdom. Forskningen avser 
färguppfattning och perception av färger hos äldre jämfört med äldre 
utan demenssjukdom. Resultaten från båda grupperna visade att de 
värderade färg och färgsättning som viktigt för livskvaliteten och de 
menade att färg i form av koder och ledtrådar i miljön var förtydligande. 
Ett antal vårdavdelningar, både på sjukhus och kommunala 
äldreboenden, har färgsatts på grundval av resultaten i forskningen. 

Dijkstra, Pieters & Pruyn (2006) har genom systematiska 
litteraturstudier studerat vårdrummets utformning och effekter av 
förändringar för patientens hälsa och välbefinnande i olika vårdmiljöer. 
Dominerande positiva effekter föreligger för solljus, fönster, dofter och 
sittkomfort. Varierande effekter återfinns för vad som betecknas som 
oljud, naturupplevelser av skilda slag, rumsliga problem såsom störande 
medpatienter, olika synsätt på tv-tittande och andra stimuli. Vårdmiljön, 
enligt Tykesson (2005), består av flera olika komponenter: Själva 
lokalerna ansågs tidigare inte vara direkt kopplade till patientens 
vårdmiljö. Vårdens kvalitetsfrågor har inte kopplats till den fysiska 
miljön, den fysiska vårdmiljön ansågs inte som användbar resurs i 
vårdarbetet. Dilani hävdar att vi står inför ett skifte till förmån för 
tydligare förutsättningar för en god patientmiljö i framtiden, inom hälso- 
och sjukvårdsdesign (Dilani, 1998). 

En mindre tilltalande patientvänlig miljö kan vara att ha utsikt rakt in i 
en husvägg eller mot en bakgård utan sol (Lawson & Wells-Thorpe, 
2002). Fridell (1998) beskriver en god miljö som ultimat när god 
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omvårdnad förenas i en fysiskt god utformad miljö. Helhetssynen kan 
vara det nav omkring vilket hela vården cirkulerar. Det är flera perspektiv 
som måste sammanföras för att man ska kunna använda epitetet god 
kvalitativ omvårdnad. Ljus och ljud eller snarare oljud är faktorer som 
spelar stor roll för det allmänna gottfinnandet både som frisk och som 
sjuk, och är därför viktiga aspekter av helhetssynen. 

Dilani (2001) och del Nord (2005) är sjukhusarkitekter och har påvisat 
ett stort antal komplexa faktorer som visar att stress uppstår vid obalans 
mellan pålagda individuella krav i sjukhusmiljö och stress. Därför är det 
viktigt för planerare och designers att i praktiken forma byggnader som 
förebygger stress och främjar hälsa (del Nord, 2007). 

Fridell (1998) beskriver begreppet vårdmiljö på ett annat sätt genom 
att peka på olikheter i vårt sätt att använda begrepp, uttryck och språk. I 
den antroposofiska vården har rummets form, färg och utseende stor 
betydelse för vården och tillfrisknandet. En god estetisk miljö anses vara 
en källa till att kunna ge god livskvalitet och därmed påskynda läkning. 
Den långsiktiga dagliga omvårdnaden sköts genom att vårda i en miljö 
med mjuka dämpade lila, blå, rosa och mild orangea färger på väggarna. 

Patienter med bröstcancer som vårdats vid Vidarkliniken uppvisar en 
ökad livskvalitet som kvarstår och fortsätter att öka fram till 
utskrivningen jämfört med andra vårdformer och de intervjuade 
patienterna är positiva till vårdmiljön (Arman & Rehnsfeldt, 2006). 
Lawson & Wells-Thorpe (2002) poängterar att patienter klagar på 
avsaknaden av utsikt i vårdmiljön, vilket också betonas inom den 
antroposofiska vården. De vill gärna se vad som pågår i omgivningen, 
vilket också kan ge upphov till och underlätta samtal mellan både 
medpatienter och vårdare. Det framkom att en stökig och oren avdelning 
indikerar för patienterna en brist på omvårdnad samt dålig tillsyn av 
vårdare och ansvariga chefer. 

Hälsa, vård och tillfrisknande upplevs olika och är unikt för varje 
individ. Därför behöver den individuella vården ytterligare nyanseras och 
vitaliseras på många sjukhus, till exempel med hjälp av vårdmiljön. 
Edvardsson, Sandman & Rasmussen (2003) diskuterar att ett 
negligerande av miljön symboliserar negligerandet av människor. 
Forskarna skriver också att så som den fysiska miljön tas om hand, 
uppfattas det som en indikator på hur patienten kommer att bli 
omhändertagen på avdelningen. Dessutom var den fysiska miljön inte 
bara en neutral plats för vård, utan en viktig del av omvårdnaden. 
Genom att den fysiska miljön innehåller symboler och objekt kan den 
underlätta för patienterna att skifta fokus från jaget till att möjliggöra en 
flykt från svår sjukdom och finna ett ljus i mörkret. Vidare beskrivs att 
patienterna vill ha möjlighet att se vad som händer i vårdmiljön medan 
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de till exempel väntar på strålbehandling (Edvardsson, Sandman & 
Rasmussen, 2004; 2005). Vissa patienter uppger att de bryr sig i liten grad 
om omgivningen medan utformningen av rum, färg och form är vitalt 
för vissa andra (Fridell, 1998). 

Forskning pågår bland annat i Borås (Andrews, 2002) beträffande vad 
en förändrad miljö kan få för konkret resultat avseende välbefinnande 
och dagligt liv. Vårdmiljöer som är lättare att tolka genom färgval och 
konstnärlig utsmyckning, med andra ord rumsligt enkla rena ytor, likväl 
som rum som patienten hittar i, medför en lugnare atmosfär på 
enheterna och gör att fallfrekvensen minskar. Wijk (2001) samarbetar 
med arkitekter och andra omvårdnadsforskare och olika professioner 
inom vården. Wijk framhåller vikten av att de olika vårdprofessionerna 
lär sig att samarbeta för att göra vården så bra som möjligt för 
patienterna genom samläsning vid utbildningsprogrammen och 
samträning vid verksamhetsförlagd utbildning (a.a.). 

För att försöka lindra obehag i samband med intensivvård 
genomförde Almerud (2003) en studie i syfte att se om musikterapi hade 
lugnande effekt på patienter som vårdades i respirator. Musik är ett sätt 
att filtrera obehagliga och okända ljud och upplevelser i samband med 
operation och intensivvård och kan minska läkemedelstillförsel och leda 
till ett snabbare tillfrisknande. Ljud är underskattat som stimuli. Ljud 
uppfattas även vid komatösa tillstånd. För att skapa en mera behaglig 
vårdmiljö inom intensivvården kan musikterapi användas. Stillsam och 
vacker musik kan ge avkoppling och avslappning som harmonier med 
kroppens smärtstimuli företrädesvis under operation eller behandling 
som kräver lugn. Däremot kan oljud upplevas som ett direkt hinder för 
välmående, oljud från gator och torg likväl som ljudet av all medicinsk 
teknisk utrustning, detta kan också påverka en normal dygnsrytm (Storli, 
2007; Almerud, 2007). 

 
Vårdmiljö som främjar möten 

Det andra temat i metaanalysen speglar vårdmiljöns relation till och 
vårdens möten. Fridell (1998) diskuterar vikten av rum för vårdens 
möten ur flera perspektiv: ”Kan personalen respektera patientens integritet som 
tillstånd av helhet i en omgivning som är oförståelig och främmande för patienten? 
Kan exempelvis respekt visas patientens integritet som personlig sfär i en 
hygiensituation där badrummet med ett rostfritt eller klarblått tekniskt badkar och 
ett duschbord till detta, samtidigt är torkplats för tvätt och uppställning för tekniska 
hjälpmedel” (Fridell, 1998, s 86). Vårdmiljön är utformad antingen som en 
god eller dålig resurs beroende på hur den utformats och påverkar alltid 
hur vårdaren kan möta patienten. Vårdarens insikt om miljöns betydelse 
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avgör slutligen hur patientens integritet kan respekteras och hur 
valmöjligheter för ett självbestämmande tas till vara på ett generöst vis. 
Förutsättningarna för att personalen ska kunna ge god vård kan vara 
goda eller dåliga. I den goda vården respekteras patientens integritet och 
båda parter kan relatera till de förutsättningar den fysiska vårdmiljön 
erbjuder både personal och patienter för bemötande och handlande.  

Vårdmiljön omfattar upplevelsen av miljöns samlade egenskaper när 
de samverkar och ger en särskild stämning till den enskilda lokalen. 
Upplevelsen innefattar integration, influenser och relation med andra 
patienter och framförallt hur bekräftande vårdarna är. Vårdarens insikt 
om miljöns betydelse påverkar patientens integritet och bemötande och 
hur valmöjligheterna för ett självbestämmande tas till vara på ett generöst 
sätt, argumenterar Fridell (1998). 

Toombs (1993) diskuterar vårdmiljön genom perspektivet helhet. 
Människan är hel och odelad med sociala, kulturella och historiska 
miljöer och omgivningar omkring sig. Toombs menar att allt detta 
förnimmer vi och bär med oss även in i sjukrummet. Vårdarna kan 
ställas inför patientens farhågor såsom existentiella frågor i samband med 
sjukdom. Vårdmötet som en dynamisk företeelse, kan äga rum i 
skiftande miljöer, varför det inte finns en gemensam nämnare för hur 
vårdmiljön skall upprättas. Vårdens möten kan ske i vissa därför avsedda 
rum men oftast är de spontana mötena av stor vikt oavsett var de äger 
rum. 

God vårdmiljö skall fungera och passa för både medicinska insatser, 
behandlingar och omvårdnad samt stödja att dessa uppgifter kan utföras 
med omsorg hävdar Fridell (1998). Detta innebär att den fysiska 
vårdmiljön måste utformas med omtanke och omsorg både i stort och i 
mindre beståndsdelar. Det goda vårdmötet anses som bärande och 
grundläggande för vårdarnas arbete. Vilket också bekräftas i vidare 
bemärkelse av flera forskare (Dilani, 1998; Toombs, 1993) inom skilda 
forskningsområden. 

Carr (2008) anser att de mest komplexa byggnaderna att bygga är 
sjukhus. Varje sjukhus är en kompromiss av ett stort mått av 
servicefunktioner och funktionella enheter. Det ska också passa för goda 
patientvänliga vårdmöten. Här skall inrymmas funktioner för diagnostik 
och behandling, kliniska laboratorier, operationssalar, gästvänliga 
avdelningar som förser oss med mat, kök och sysselsättningsskapande 
enheter med mera. Allt detta kan inte en enda arkitekt ensam avgöra. Det 
är därför av största vikt att specialiserade konsulter medverkar vid 
planläggning och design av sjukhusbyggen. Idealet i designprocessen är 
ett nära samarbete med de personer som ska använda lokalerna. 
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Designern måste vara patienternas advokat, tillse besökarnas intressen 
och tillföra vårdarna ny kunskap om design. 

Enligt Edvardsson (2005, s 68) visar tidigare forskning ”att när 
människor beskriver upplevelsen av god eller dålig omvårdnad så beskriver de ofta 
upplevelsen av vårdatmosfär, det vill säga det är svårt att uppleva god vård i en 
negativ atmosfär och vice versa”. Vidare anser Edvardsson att det saknas 
kunskap om hur vi kan förstå och beskriva fenomenet vårdatmosfär. 
Förutsättningarna för att främja det goda mötet, undervisa, intervenera 
eller målinriktat använda vårdatmosfären i hälso- och sjukvård blir 
därmed begränsad. En målsättning för forskare att ta fasta på och arbeta 
vidare med i framtiden för att förstå och förbättra kunskapen inom 
området. 

För att få en bild av helhetssynen som inkluderar vårdmiljön krävs, 
förutom vårdarnas helhjärtade kunskap och förmåga, även en kulturell 
och expansiv förståelse för hälsan såsom Andrews (2002) uttrycker det. 
Wijk (2004) uttrycker sin helhetssyn genom att understryka samarbetet 
som arbetsform, mellan vårdare och patient och även mellan vårdarna 
sinsemellan. Wijk (1998, 2001, 2004) har även beskrivit hur den goda 
miljön samspelar med aktiviteter för äldre och goda vårdmöten. 
Samspelet mellan omvårdnad, design, kultur och arkitektur främjar hälsa 
och välbefinnande för äldre människor och skapar förutsättningar för 
mellanmänskliga möten. Både det yttre fysiska rummet samt det inre 
rummet påverkar den äldre människans behov och speglar bilden av den 
goda miljön. Det inre rummet kan beskrivas i termer av en vacker 
sinnesroträdgård eller en fin uteplats på altanen där det är rofyllt att 
vistas med sina egna tankar. Även här sammanfaller två forskares (del 
Nord, 2007; Wijk, 2001) resultat med en gemensam nämnare, nämligen 
att det hemlika och vardagliga ingår som en del i vårdmiljön. Vårdmiljöer 
för äldre (del Nord, 2007) bör utformas så att kontinuiteten och 
integriteten i det dagliga livet finns kvar. 

 
Den tekniktäta vårdmiljön 

del Nord (2007) har i sina forskningsresultat påpekat vikten av möjlighet 
att kunna läsa sin dagliga tidning och om så önskas kunna sysselsätta sig 
med lättare handarbete, lyssna på musik eller tv-tittande även under 
sjukhusvistelse. För den svårt sjuke intensivvårdspatienten kan 
omgivningen vara särskilt påfrestande eftersom det till exempel finns 
mycket utrustning och därmed ökas kraven på tystnad, integritet och 
möjlighet att umgås med familjen i nära anslutning till sjukbädden. I en 
steril och okänd miljö kan den okända miljön ge upphov till rädslor och 
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farhågor av nytt och okänt slag vilket förmodligen inte förkortar 
vårdtiden (a.a.). 

Intensivvårdsmiljön, kan enligt Storli (2007), vara en god vårdmiljö 
där även svårt sjuka patienter ska slippa efterföljande negativa minnen. 
Storli beskriver hur vi är beroende av varandra och att vi betyder något 
för varandra. Forskningen visar att beröring med stämningar som en 
grundstruktur präglar intensivvårdspatientens livsvärld. Rummets 
stämning, situationens stämning och den levda kroppens stämning är i 
ett intensivt samspel vid beskrivning av erfarenheter. Storli (2007) har 
funnit att vissa patienter har traumatiska upplevelser efter intensivvård. 
Ett forskningsfynd är de omfattande ljus och ljudupplevelser som 
patienterna beskriver långt efter utskrivningen från 
intensivvårdsavdelning. 

Även Harden (opublicerad artikel) diskuterar utifrån 
intensivvårdsmiljön och beskriver rummets betydelse för 
respiratorpatienter och deras postoperativa upplevelser. Två skilda 
intensivvårdsrum utvärderas genom att patienterna beskriver 
erfarenheterna från respektive miljö. Rummen är utrustningsmässigt och 
teknologiskt identiska men med skilda färger, möbler och olika 
ljudåtergivning. Rummen har olika karaktär genom att möbler och 
utrustning i det ena rummet har bytts ut mot patientvänligare utrustning. 
Rummet är avskalat från maskiner som kan ge obehagliga associationer. 
All annan medicinsk utrustning som kan avvaras har bytts ut eller 
arrangerats fint i dolda skåp och rummet är ommålat i behagfulla 
färgställningar. Även fönsterutsikten är en njutning som frambringar 
naturens inverkan på patientens tillfrisknande. Den tillämpade miljön 
med patientvänligare miljö ger en positivare retrospektiv bild av 
vårdtiden (a.a). 

Almerud (2007) beskriver den tekniktäta vårdmiljön som ambivalent. 
En intensivvårdsavdelning är kognitivt och emotionellt komplex. Patient 
och teknik sammanförs till en enhet, som ting som skall avläsas. 
Patienten är noga övervakad men osedd som människa. Vårdarna avläser 
gärna instrumenten men fäster mindre uppmärksamhet på 
patientberättelser och den sjukes erfarenheter. Vårdarna behöver 
uppmärksamma den stora tekniska tystnaden i gapet mellan patientens 
egna behov och skada/sjukdom. Ingen apparat kan läka själsliga sår. En 
vårdande dimension som tar hänsyn till patientens lidande, snabb läkning 
och främjar alla dimensioner av välgång bör vara varje vårdares mål. 
Detta kan inte uppnås utan förvissning om att tillgodose individuella 
behov hos patienten. Det är en balansakt med subjektiva och objektiva 
förtecken. Att vårdas i tekniktäta miljöer innebär påfrestningar av olika 
slag. Tekniken alstrar ljud varför ljudnivåer varierar i intensitet och styrka 
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som uppfattas av patienten som obehagliga eller okända signaler, alarm 
eller oljud från apparater. 

 
Sammanfattning av metaanalysen  

En vacker och behaglig vårdmiljö ska ingjuta mod och trygghet samt 
främja välbefinnande hos patienten. Förutsättningen för goda vårdmöten 
ökar i en vårdatmosfär som innebär trivsamma omgivningar. Ro, frid 
och vederkvickelse skall kunna inhämtas medan sjukdom och lidande 
pågår. Enligt metaanalysens resultat kan vårdmiljön bli en oas för kropp 
och själ när bördan blir för tung och krafterna sviker, modet sjunker, 
hoppet vacklar och tröttheten breder ut sig. När patienten märker att den 
egna kraften inte räcker till, då ska vilan och tillflykten finnas i oasen. 

De tre temana i metaanalysen har en gemensam nämnare - att skapa 
en patientvänlig miljö och underlätta för patienten att tillfriskna och 
återfå livslusten. Vårdarnas ansvar är att skapa goda vårdrelationer för 
patienten och bidra till lugn och ro i en avstressad miljö. Vårdmiljön skall 
erbjuda trygghet, en viloplats för kropp och själ. Yttre negativa stimuli 
såsom oljud, buller eller onödigt jäkt ska undvikas. I en varm atmosfär 
blir omvårdnaden fridsam och vänlig. Naturen, vattnet eller parken i nära 
anslutning till sjukhuset kan vara den källa till rekreation som ger den där 
lilla extra njutningen. För patienter som vårdats längre tid kan 
möjligheten att uppleva årstidsväxlingar skapa en bild av en värld där 
patienten ändå har kontroll på något av det som fanns innan vårdtidens 
början.  
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Sammanfattande slutsatser av de fyra delstudierna 
Det sammantagna resultatet av föreliggande forskning visar att vårdmiljö 
är ett i hög grad oreflekterat fenomen. Det tycks råda en samstämmighet 
i uppfattning att vårdmiljö har betydelse för hälsa och tillfrisknande, men 
hur denna koppling ser ut beskrivs inte särskilt tydligt. Detta stämmer 
också på Visby lasarett. Sammanfattningsvis har de empiriska studierna 
visat att miljön tillmäts viss betydelse för den sjukes tillfrisknande. Den 
rumsliga miljöns beskaffenhet verkar vara av mindre betydelse än hur 
vårdarna bekräftar patienten, uppträder i vårdrummet och hur interna 
processer fungerar. 

Patientvänlighet tycks åstadkommas genom det äkta mötet, ett 
positivt möte som bekräftar patienten och som sker i dialog med 
vårdaren. Patientvänliga rum återfinns där vårdarna upplever glädjen i att 
vårda och där patienten bekräftas och inkluderas tillitsfullt i 
omvårdnaden. Det väsentliga ligger bland annat i att bli bekräftad som 
medmänniska och inte som ett fall. Resultatet i avhandlingen visar också 
att det inte går att helt skilja ut patientvänlighet från vårdmiljö. Liksom 
att det inte går att skilja vårdmiljö från arbetsmiljö. 

Vårdarna har egna erfarenheter av att vara patienter, vilket tycks 
berika vårdandet. En tidigare känsla av utsatthet och övergivenhet som 
patient och utövande av makt från vårdpersonalens sida kan därmed 
övergå till ett förtroende- och tillitsfullt vårdande. 

Arkitektens kunskap och synsätt hade stor effekt på hur 
lasarettsbygget i Visby skulle utföras. Hans medmänskliga sätt, 
yrkeskunnande och styrka utgjorde basen för ett patientvänligt tankesätt 
som sedan förstärktes av övriga medarbetare. Dock visade det sig att den 
lekmannamässiga ritningsgranskningen som vårdare bidrog med, kunde 
ha skett under andra former. En förbättringspotential för framtida 
byggnationer är att skapa bättre möjligheter genom klarare information 
innan deltagande i arbetsgrupp med ritningsgranskning. Byggandet av 
prototyprum under projekteringstiden var en positiv åtgärd som 
välkomnades av många och som kan rekommenderas även 
fortsättningsvis. 

I tekniktäta vårdmiljöer kan en behagligare vårdmiljö skapas till 
exempel genom specialdesignade intensivvårdsrum. Patientvänlig 
inredning kan minska patientens oro och ångest, med ljuddämpande 
innertak, rogivande färger och estetisk vårdmiljö som rensats från 
störande och ångestladdade inredningsdetaljer. Utsattheten minskas om 
patientens livsvärld präglas av integritet och välbefinnande och få 
överraskningsmoment. Adekvat ljussättning som tjänar både patient och 
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vårdare samt inte minst en vacker utsikt med park och grön växtlighet 
för tankarna till naturen. 

En positiv och patientvänlig miljö kan skapas av vårdarna genom god 
omvårdnad. Goda vårdmöten underlättas om vårdandet bedrivs i 
ändamålsenliga lokaler. Den svenska arbetsmiljölagstiftningen har varit 
ingången till skapandet av miljöförbättringar som primärt utgjorde den 
utlösande faktorn för Visby lasaretts förbättringar. Arbetsmiljöfrågorna 
för vårdarna har varit den bakomliggande orsaken till att arbetsmiljön har 
förbättrats, vilket på ett positivt sätt har spillt över på patienterna. 
Omsorgen om de anställda har kommit till gagn för patienterna. 

Det fanns en god tanke bakom vårdstukturen som tyvärr inte 
fullföljdes och bearbetades fullt ut. Även om det inte fanns en medveten 
strategi för patientvänlighet, inte heller någon ideologi eller värdegrund 
som låg bakom de vårdmiljömässiga aspekterna av sjukhusets 
utformning, så fanns ändå en slags vårdfilosofi - den gotländska 
vårdfilosofin. I vissa delar förefaller den gotländska vårdfilosofins 
intentioner ändå vara uppfyllda. Att bedriva omvårdnad i en bra 
vårdmiljö såsom vårdrum som har vacker färgsättning, konst och stort 
ljusinsläpp. Den omgivande naturen harmonierar kropp och själ, att både 
inre och yttre vårdmiljö är tilltalande. Ett misstag vid projekteringen av 
sjukhuset i Visby var att det inte fanns någon helt kommunicerad, tydlig 
och uttalad gemensam eller samlad vårdideologisk struktur. 
Vårdideologin som fanns diskuterad tros ha haft en positiv effekt både i 
tanke och delvis i handling. Den vårdideologi/filosofi som delvis 
återfinns i någon omfattning är den antroposofiska kulturen. Påbudet 
om antroposofiska färger vid färgsättning och gardininköp framställdes 
av arkitektfirman. Vårdarna belyser även hur de haft möjlighet att 
påverka men av olika skäl inte alltid strukturerat genomfört sina tankar 
och idéer. Några bakomliggande skäl för reducerat engagemang var 
tidsbrist, då ingen reduktion eller nerdragning av sjukvårdinsatserna 
under projekterings- eller byggtid förelåg. Det ansågs att all tid gick åt till 
att arbeta i arbetsgrupperna, i stället för att kommunicera med kollegor 
ute på fältet. Ringa eller ingen ekonomisk ersättning utbetalades vid 
deltagande på fridag. En klart framskriven värdegrund för att uppnå 
gemensamma mål hade tydligare styrt både beslutsfattares och vårdares 
målsättning med sjukhusbygget. 
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Diskussion 
Diskussionen består av två delar: först diskuteras det metodologiska 
genomförandet och därefter följer resultatdiskussion. 

 
Metoddiskussion 
Den empiriska studien genomfördes via intervjuer med i förväg 
kontaktade informanter. De inledande intervjuerna var mera trevande än 
de senare intervjuerna beroende på såväl vana med den tekniska 
utrustningen som att tryggheten i dialogen infann sig. I någon mån kan 
informanternas svar ha påverkats av att vi träffats tidigare. Detta kan ha 
skett både i positiv riktning och även på så sätt att man tonar ner 
svårigheter under projekt- och byggtid så här lång tid efteråt. Min 
förförståelse går inte att bortse ifrån eftersom jag hade och fortfarande 
har min tjänst på Visby lasarett. Under byggprojektets gång har jag 
skapat egna förväntningar och egna bilder av miljön och också påverkats 
av min omgivning. Detta är en förförståelse som jag har varit 
uppmärksam på men som kan ha påverkat följdfrågornas innehåll, att 
därigenom få bekräftelse på egna funderingar mer än forskningsfrågans. 
Informanten upplystes om syftet, frågeställningarna och bakgrunden till 
forskningen i samband med telefonförfrågan som föregick intervjun. 

I samband med det inledande telefonsamtalet till informanten hade 
jag viss tveksamhet inför presentationen av min forskning. 
Presentationen skulle vara så neutral som möjligt. Den oreflekterade 
hållningen är svårfångad, eftersom de uppringda personerna givetvis 
genast startar sin tankeverksamhet om det kommande intervjutillfället. 
De blivande informanterna ställde spontant frågor av karaktären: Minns 
jag något som är viktigt? Har jag något att framföra som kan gagna 
forskningen? Var ska vi träffas? Intervjumetoden, gentemot enkät eller 
skrivna berättelser, har den fördelen att den första inledningsfrågan kan 
efterkommas av följdfrågor. Tekniken och engagemanget från 
intervjuaren är viktig. Att hela tiden försöka komma informanten så nära 
så att ett äkta möte uppstår. 

Patient- och vårdarstudiens intervjuer kunde ske på ett naturligare sätt 
eftersom de genomfördes efter den första delstudien med arkitekt, 
politiker och projektledningen. Intervjusituationen kräver en viss vana. 
Min upplevelse av patientintervjuerna var positiv. Patienterna inbjöds till 
intervju via undersköterskor vid en mottagning, vilket gjorde att det 
följebrev de erhållit inte i så hög grad avslöjade vilka frågor som skulle 
ställas. Patienternas svar var spontanare och mer oreflekterade i högre 
grad än i första delstudien. Möjligen beroende på att anställda och 
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yrkesmän har större vana att bli intervjuade i olika sammanhang och 
ställer yrkesmässiga eller politiskt korrekta svar. 

Att arbeta med fenomenologisk ansats och metod innebär att få en 
närhet till materialet. Jag sökte den levda erfarenheten genom att ha ett 
tyglat förhållningssätt, vara lyssnande och inkännande. Öppningsfrågan 
vid intervjun möjliggjorde eget berättande och karaktären på svaren gav 
upphov till följdfrågor som i sin tur öppnade för okända fenomen. 

Efter att allt material renskrivits började genomläsningen en andra 
gång. I vissa fall återlyssnade jag kassettband också en andra gång och 
fann att det framkom små nyanser som skiljde sig något från de 
ursprungliga texterna. Framförallt är intrycken flera i intervjuögonblicket 
varför det intensiva lyssnandet ger ny karaktär åt orden, nya tonfall och 
små pauser. För att kunna identifiera meningsbärande enheter 
formaterades en särskild linje på varje sida text, via datorn, som sedan 
sammanfördes i försök att hitta kluster, konstituenter och slutligen en 
essentiell innebörd. I mitt fall uteblev essensen och jag valde att beskriva 
resultatet i form av innebördsteman. Anledningen till att en essentiell 
innebörd aldrig framkom kan ha flera orsaker. Dels var det empiriska 
intervjumaterialet delat i tre delar, tre olika kategorier av informanter 
som skulle kunnat ha haft ha en gemensam nämnare, dock framkom den 
inte. Dels bildades inget enhetligt mönster som gav tydliga konstituenter. 
Det kan bero på för ytliga intervjuer eller följdfrågornas beskaffenhet 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). 

Metaanalys kan vara till god hjälp vid bedömning av 
generaliserbarheten av resultaten. I min analys fanns det ett antal 
relevanta vetenskapliga artiklar om vårdmiljö som kunde syntetiseras. 
Dock finns det anledning att misstänka att viktiga vetenskapliga artiklar 
kan ha missats på grund av den stora mängden utgivna artiklar och 
dessutom utgivna på andra språk än engelska. Bondas och Hall (2007) 
argumenterar beträffande metaanalyser om metasyntesens utmaningar 
och att i vissa fall är utmaningen inte enkel att genomföra, det kan till 
och med uppstå missförstånd. Vetenskapliga artiklar som jämförts har 
inte alltid varit jämförbara varför analysen sedan gett felaktiga slutsatser. 
Artikeln har skrivits på grund av den kritik som framkommit från den 
pågående utvecklingen av metametodologiska rapporter. En debatt om 
utmanande frågor såsom hur? vad? och varför? i metasyntetisk forskning 
har förekommit. Preliminärt innefattar ordet metasyntes teoretisk 
och/eller metodologisk utveckling, syntes kombinerad med reflektion, att 
komma vidare bakom och bredvid studien, meta. Meta betyder efter på 
latin. Metaanalys är en studie av vetenskapliga artiklar med syfte att 
kunna dra slutsatser om deras gemensamma konsensus, en studie av 
studier så att säga. Nackdelen med metaanalys är att resultatet är 
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beroende av vilka studier som inkluderats i studien, analysen kunde ha 
fått annat resultat om andra artiklar valts. 

 
Generaliserbarhet och validitet  

Forskningsresultatens generaliserbarhet innebär att resultatet måste vara 
av betydelse för framtiden och för andra än de som ingår i studien. 
Föreliggande forskningsresultat är svåra att direkt applicera på andra 
sjukhus eller patienter men de kan absolut tas i beaktande vid nya 
sjukhusbyggen. I liknande situationer och i någorlunda samma kontext är 
resultaten överförbara. Resultaten är alltid kontextuella och kan inte 
förstås som universella (Dahlberg, 2006). Om patienter och personal 
intervjuats på annan plats, i en annan kontext hade förutsättningarna 
varit nya och därmed inte helt jämförbara (Dahlberg, et al, 2008). Ett 
uttryck för detta är att mänskliga fenomen är som vattenpölar, vi ser det 
som är synligt just då (Källerwald, 2007). När vattnet sjunkit undan har 
marken ny karaktär. 

Med fenomenet i fokus, med öppenhet och genom ett reflekterande 
synsätt har jag försökt att sträva efter att tygla min förförståelse så att det 
i inte har präglat resultatet (Dahlberg, 2006). Att försöka att uppnå en 
självkritisk hållning har varit mitt mål. Genom diskussioner främst med 
mina handledare och andra personer har jag försökt att tygla 
förförståelsen, även om det inte går att bortse från spår av författarens 
egna och självupplevda medverkan vid sjukhusbyggandet. Jag anser att 
fenomenet vårdmiljö med fokus på patientvänlighet har beskrivits utan 
snäva avgränsningar. 

All forskning ska kunna valideras (Dahlberg, 2006). Validiteten 
säkerställs i mitt material igenom att varje intervju kan härledas och 
samtliga texter kan läsas om igen efter att avhandlingen skrivits. Allt 
material finns sparat hos forskaren. Kvale (1997) anger ”coherence 
criterion” som involverar ett forskningsresultat som presenterar en inre 
logik, med andra ord att det ska vara möjligt att kontinuerligt kunna följa 
forskarens resonemang genom hela studien. Det ska finnas en röd tråd 
som ska vara väl synlig genom hela arbetet. Objektivitet och validitet 
kommer genom att föra en öppen och delaktig dialog, att sätta 
fenomenet i fokus (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001), vilket jag har 
försökt att efterleva. 
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Resultatdiskussion 
Det övergripande syftet var att undersöka vårdmiljön med fokus på 
patientvänlighet. Vårdmiljö och patientvänlighet som de visade sig i sjuk- 
och patientrum samt att reflektera omkring sjukhusbyggen utifrån 
upplevelsen av rummets funktion visavi tillfrisknandet. Svaren som 
framkommit anger att patienternas erfarenheter är unika och därmed 
olika beroende på vem som svarat. Som i tidigare forskning framkommit 
har delaktighet i vården stor betydelse för tillfrisknandet (Johansson, 
2005, Eldh, 2006; Nordgren, 2008). Resultatdiskussionen har tre mera 
framträdande rubriker som resultat av föreliggande forskning och mot 
vilka diskussionen förs. Dessa områden är: Vårdmiljö som en del av en 
vårdande helhetssyn, enkelrummets fördelar och några utblickar i 
omvärlden.  

 
Vårdmiljö som en del av en vårdande helhetssyn 

Helhetssynen på vården beskrivs av flera forskare och det är ett viktigt 
begrepp vid omvårdnad av patienter, varav en parameter är den goda 
vårdmiljön. Även upplevelsen av det interiöra och rumsliga, 
utblickspunkter och sammantaget samband påverkar vårdavdelningens 
stämning och karaktär. Helhetssyn i vårdmiljön avser även den fysiska 
miljön som en mental upplevelse, och den tekniska funktionen. Miljön 
måste förutom god teknisk standard och god fungerande logistik inom 
sjukhuset även ge mening åt betraktaren. Den sammantagna effekten för 
vårdens sida kan bedömas utifrån helhetssyn när många faktorer faller på 
plats, och patientens upplevelser av en passande vårdmiljö ska vara väl 
fungerande i den livssituation hon just då befinner sig i. Fridell (1998) 
har kommit fram till att inte enbart de medicinska åtgärderna är viktiga 
för patientens tillfrisknande. Påverkan av yttre faktorer som berör sinnet 
upplevs som positiva. Färg, form och konstnärlig utsmyckning är viktiga 
begrepp vid formgivning av nya sjukhus (a.a.). 

Vårdmiljöns betydelse för vårdandet visade sig i avhandlingens 
resultat skapa en arbetsmiljömässig atmosfär som delas med patienten. 
Således är en positiv arbetsmiljö förutsättningen för en god omvårdnad i 
en bra vårdmiljö, där ett äkta möte kan äga rum. Ett trygghetsskapande 
vårdmöte kan berika för stunden och inge hopp för kommande dagar. 
Det är det ömsesidiga mötet mellan patient och vårdare som avgör hur 
vårdupplevelsen kommer att bli. 

Andrews (2002) diskuterar platskänslig vårdmiljö i sin forskning. 
Detta är påtagligt inte minst i Maggie’s Centres. Vid cancervård, 
hospicevård och i palliativa skeenden berörs patienten och de närstående 
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i hög grad av den omgivande miljön. Att ge vård i livets slutskede är 
oftast påtagligt känsligt och vid information i samband med 
diagnosmeddelanden fordras fingertoppskänslighet. För att kunna ge 
gott bemötande och bekräftelse av patienten ankommer det i stor 
utsträckning på vårdarna hur mottagandet kommer att påverka och 
uppfattas. Andrews forskning inom området vårdgeografi återspeglas i 
informanternas svar där de ger olika beskrivningar av sambandet mellan 
kultur, hälsa och plats. I ontologiforskningen har bland annat 
vårdgeografibegreppet anammats. Andrews (2002) argumenterar för att 
diskutera en utvidgning av den medicinska geografin som subspecialitet 
eller som termen lyder vårdgeografibegreppet. Användning av begreppet 
har ökat i omfattning sedan 1990-talet, som en egen disciplin och främjar 
numera en kulturell och expansiv förståelse för hälsan. En ökad 
förståelse för det dynamiska sambandet mellan människor, hälsa och 
plats kan uppnås. Dessa nya koncept borde vara användbara för att 
förstå vårdares och patienters behov av variationer i hälsomiljöer och 
bostadsområden. Andrews uttrycker det som att en mera platskänslig 
vårdvetenskap är en potentiell akademisk resa (a.a.). 

Både Hippokrates och Nightingale beskriver att vårdens viktigaste 
funktion är att försöka att skapa omgivningar som ger patienten 
möjlighet till eget helande och där läkande krafter främjas (Edvardsson, 
2005). Forskningen visar också att när människor beskriver erfarenhet 
eller upplevelser av god eller mindre bra omvårdnad så beskriver de 
gärna två saker, vårdarnas roll och den vårdatmosfär i vilken de vistats. 
Vårdatmosfären är svår att beskriva och förklara eftersom den 
kontextuella upplevelsen är unik för varje individ (a.a.). 

Vårdare på sjukhus är anställda för att vårda sjuka i olika miljöer. Den 
intentionen förefaller att vara väl uppfylld också i min forskning. Svaren 
från informanterna i vårdarstudien är raka och redovisade ur 
vårdarperspektiv. En bild som tydliggörs är vårdarnas förändrade syn på 
vård och omvårdnad genom deras egna sjukhusupplevelser. Samtliga 
yrkeskategorier i vårdargruppen: läkare, sjuksköterskor och 
undersköterskor uppvisar en intressant bild när de beskriver sina egna 
eller närståendes erfarenheter av vård. Egna erfarenheter som utgör 
basen för ett nytt tankesätt och som bereder nya infallsvinklar på att 
vistas och vårdas i vårdrum. 

Vårdarnas antagande om hur patienterna önskar sig sin omvårdnad, 
eller i vilka lokaler de skulle vilja bli vårdade, stämmer inte alltid överens 
med intentionerna. Nordgren (2008) undrar om det finns en historiskt 
bestämd ordning. Vårdare som dagligen möter patienter tar för givet att 
patienterna känner och tänker på samma sätt. ”Miljön, eller situationen, 
uppfattas av vårdarna som ”normal” och de lägger därför inte märke till hur olika 
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varandra patienterna är” (Nordgren, 2008, s. 75). Flera informanter, både 
patienter och vårdare, belyser den här situationen med oliktänkande som 
illustrerar ovanstående påstående. Lyssnandets gåva är en konst vilken är 
behövlig inom vården. Vårdmiljön behöver ibland anpassas för olika 
kategorier av människor såsom barn, vuxna och äldreäldre. Den insikten 
ställer stora krav på vårdmiljön. Vårdmöten är en dynamisk företeelse 
med stora variationer varför ingen generell gemensam nämnare för 
vårdmiljön kan skönjas. Vi har olika behov i olika åldrar och skeenden av 
livet. Både vårdare och arkitekter har olika intresseområden för specifika 
delar av vårdmiljön, vilket ger mångfald och härmed framkommer en bra 
mix som tillgodoser en större andel av populationen. Forskning om 
vårdmiljöer både internationellt och nationellt pågår inom skilda delar av 
vården såsom intensivvård, operation, barnavård, öppen hälso- och 
sjukvård, psykiatri och äldrevård. Vårdtidens längd kan variera högst 
betydligt varför en anpassning av rummet ibland behövs. Skillnaden 
mellan akutrummet på en mottagning och rehabiliteringsavdelningens 
lägenhet för halvårsvistelse är mycket tydlig och bör uppfylla olika krav 
på utrustning och utformning. Vårdmiljöns lokaler behöver vara flexibla, 
öppna och ljusa för att kunna ge stöd i det vardagliga mötet och vara 
utformade så att spontana goda möten kan äga rum. Inbjudande färger i 
tapet och textilier inger möjlighet till förtroendefulla samtal. Former på 
huskroppar och vårdrum kan varieras och därmed inge trygghet, mjuka 
”hörn” utan otrygga sekvenser i korridorer, insynsskydd som stärker 
integriteten, lampor och belysning som kan varieras beroende av 
sysselsättning eller typ av möte. 

 
Antroposofisk färg och form – en vårdideologi 

Ett exempel på god vårdmiljö finns inom den antroposofiska vården, 
vilket också har framkommit i min forskning. Den antroposofiska 
inriktningen har, dock inte vetenskapligt belagd, av sin idégivare och 
grundare Rudolf Steiner (1861-1925), definierat vårdmiljön genom 
helhetssyn på människan och vårdandet. År 1985 öppnade det första 
antroposofiska sjukhuset i Sverige, Vidarkliniken. 

Vidarklinikens antroposofiska vårdideologi genomsyrar den externa 
miljön, arkitekturen och trädgården och i materialval och utformningen 
av vårdmiljön. Dahlberg (2003) beskriver den harmoniska externa miljön 
som omger Vidarkliniken som om byggnaderna var sprungna ur marken, 
en naturlig del av den omgivande naturen. Naturliga gränser mellan natur 
och teknik, ute och inne och mellan kropp och själ eftersträvas. 
Patienten som individ och det goda människomötet står helt i centrum. 
En specialitet för Vidarkliniken är de konstnärliga terapierna målning, 
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modellering, musik och sång. Kostinriktningen är laktovegetarisk, maten 
bereds omsorgsfullt av biodynamiskt odlade råvaror. Arkitektur och 
färgsättning samt naturmaterial i inredningen är några exempel ”på 
konstnärliga värden med hälsobefrämjande verkan” (Informationsbroschyr 
Vidarkliniken, 2007). 

Visby lasaretts arkitekt och arbetsgrupper var inspirerade av den 
antroposofiska vården som färgsättningen med ljusa och milda färgtoner 
i svagt lila och turkos återfinns genomgående. Informanterna beskriver 
rummens karaktär som vackra och med ett stort ljusinsläpp, vackra 
färger som väl harmonierar med varandra såväl i textilier som i möbler. 
Helhetssynen på människan ligger till grund för all vård i den 
antroposofiska behandlingsmetodiken. Med fördjupade kunskaper om 
att kropp, själ och ande hänger samman och påverkar varandra i hälsa 
och sjukdom utvecklas gestaltningen av miljön i arkitektur och trädgård. 
Trots att företrädarna för bygget inte helt medvetet eller klart 
dokumenterat hade någon direkt uttalad gemensam vårdideologisk syn, 
är det uppenbart att det undermedvetet funnits ett sådant synsätt. 

De antroposofiska färgerna i sjukrummet har en lugnande effekt i en 
förvirrad värld. Lugn och ro utgör en bakgrund i vilken patienten kan 
vila inför rehabilitering och hemgång. Väggprydnader spelar stor roll för 
en mjuk omgivningsmiljö. Färgernas olika skiftningar skapar lugn. 
Kontrasterande färger kan skapa förvirring medan harmonierande 
färgsättning skapar en förtroendeingivande och harmonisk atmosfär. 
Helhetsintrycket är viktigt för att skapa en mera rofylld värld, då världen 
har förändrats av ohälsa och sjukdom. Som tröst och hjälp kan små 
obetydliga omgivningsdetaljer spela en större roll än förväntat. En 
utvärdering har gjorts av ett oberoende landsting av patienter som 
vårdats antroposofiskt på Vidarkliniken under 2006 (Arman, 
Hammarqvist & Kullberg, 2008). Patientgruppen utgjordes av 
medelålders kvinnor med svårbehandlade kroniska diagnoser med många 
tidigare vårderfarenheter. En frågeställning var: Tänk dig en 
sjukhusvistelse som är ideal i alla avseenden. Hur nära kommer vistelsen 
på Vidarkliniken den vistelsen? Om upplevelsen av den ideala 
sjukhusvistelsen (100 procent) blev svaret i snitt 95 procent. Är det 
stillheten och de vackra omgivningarna som ger möjlighet till reflektion 
och överblick över livssituationen som har en patientvänlig och läkande 
inverkan?  

 
Estetisk vårdmiljö 

I föreliggande avhandling framkommer estetiken i form av färger och 
vackra omgivningar som en bidragande faktor till att skapa en god 
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vårdmiljö analogt med del Nords (2007) forskningsresultat. En vacker 
omgivning kan bidra till upplevelsen av helhet genom till exempel vacker 
konst eller utsmyckning. Närstående beskriver gärna vårdrummets 
karaktär och omgivningsmiljön i samband med anhörigas vård eller i 
samband med någons bortgång. I deras berättelser speglas små detaljer 
som fäst sig fast i minnet, såsom interöra vepor, färger och ljusets 
riktning. Intensivvårdspatienters upplevelser (Storli, 2007) beskrivs via 
dagböcker och intervjuer med närstående och patientsamtal både under 
vistelsetiden och postoperativt. Här framträder sjukrummet ofta mycket 
tydligt och i en livslång process kan dessa minnen återskapas och väckas 
till liv. Berättelser som anger alltifrån svåra hallucinationer vid 
uppvaknandet efter respiratortiden till underbara berättelser om vårdare 
som berättat varje detalj för den sövda patienten. Efter sjukhusvistelsen 
kan patienten återge bilder av rummets karaktär. Dagböckerna som förts 
av personalen under den svåra sjukdomstiden väcker minnen även om 
den estetiska utformningen i vårdrummet.  

 
Natur och kultur 

Mot bakgrund av avhandlingens resultat kan konstateras att vårdmiljön 
är komplex och beståndsdelarna för ett bra tillfrisknande och skapandet 
av en patientvänlig miljö är svårdefinierade. Ulrich (1984) är en av de 
forskare som mest citerats beträffande goda och hälsosamma 
vårdmiljöer. Miljöpsykologen och arkitekten Ulrich har redan 1984 visat 
att det kan räcka med att se natur genom sjukhusfönstret eller till och 
med se naturbilder för att må bättre. Ulrich studerade två grupper av 
patienter som hade genomgått samma kirurgiska ingrepp i USA. Med 
gemensamma grundförhållanden såg den ena gruppen patienter ut på en 
byggnad medan den andra gruppen såg ut på en dunge träd. Den senare 
gruppen hade kortare vårdtid, var på bättre humör, utvecklade färre och 
mindre komplikationer efter operation och behövde mindre 
smärtstillande medicin. Miljöfaktorer som frisk luft, utsikt, 
harmonierande färger, natur och naturbilder inverkar positivt på 
välbefinnandet. Det visste redan de gamla grekerna som byggde kurorter 
på vackra platser. Grahn (2005) och Landquist (2002; 2005) 
argumenterar med läkaren Poul Bjerres ord att den grundläggande 
driften hos människor är samhörighetsdriften, att känna att man är del i 
något större. Att skapa mening och struktur. För människor i kris 
behöver inte bara bli medvetna om sina problem, de måste finna en 
nyorientering och detta sker genom en omstämning. Omstämning kan 
framkallas av naturupplevelser. Kulturupplevelser kan upplevas som 
positivt. Rapp (1993) beskriver konstens betydelse på våra sjukhus och 



 

88 

framhåller dessutom att trädgård och natur är hälsosamma och 
nödvändiga för denna process. Således visar både svensk och 
internationell forskning att naturen påverkar vår hälsa positivt på flera 
sätt. 

 
Den gotländska vårdfilosofin 

I de dokument som arkiverats står angivet att Visby lasarett skulle byggas 
med patienten i centrum och att många imponerades av den gotländska 
vårdfilosofin. Den gotländska vårdfilosofin var ingen teoretiskt 
framtagen vårdideologi, den handlade om något mera diffust 
oidentifierat ”om att ha en hög omvårdnadsnivå”. Dock finns den 
bakomliggande vårdideologin inte tydligt dokumenterad. Mera troligt är 
att det var en journalistisk rubriksättning som kom att utgöra en bas 
mera än en gemensamt framtagen vårdideologi som baserats på 
vetenskap och forskning. Många imponerades av den gotländska 
vårdfilosofin, skrevs det i den populärvetenskapliga dokumentation som 
samtliga gotländska hushåll erhöll. I Svenska Dagbladet den 26 april 
1993 skrevs med stora rubriker: ”Runda vårdavdelningar ska ge patienten 
bättre service”, med underrubrik: ”Visby lasarett först i landet med inbyggd 
vårdfilosofi”. Vad är det? Svaret är något tvetydligt: ”Det är svårt att exakt 
sätta tummen på vad det är, men man kan säga att det handlar om en hög 
omvårdnadsnivå. Vårdarna ger det där lilla extra som höjer nivån” (Gotlands 
kommun, Kommunarkiv, SvD 26/4 1993). I min forskning framkommer 
flera komponenter som sammantaget vilar på ett slags basfundament 
bakom byggandet av Visby lasarett, inte helt uttalat, men som utgör en 
gemensam nämnare för de inblandade personerna. Av resultatet framgår 
det som om det slutligen ändå finns en gotländsk vårdfilosofi, en 
ideologi för framtidens sjukvård. 

 
Enkelrummets fördelar 

Informanterna i den empiriska delen av forskningen beskriver fördelar 
med att vårdas på enkelrum, utifrån sin egen livsvärld. Patienten ges 
tillfälle att ställa frågor på ronden och det upplevs som om patienten 
känner sig friare och blir därmed modigare att ställa intima och 
existentiella frågor på ett nytt sätt. Spontana och ångestladdade frågor får 
ett naturligare uttryck när ingen medpatient lyssnar. Alla samtal och 
många enkla undersökningar sker på rummet, vilket ger en naturlig 
obruten vårdkedja. 

Det beskrivs som problematiskt att vara flera patienter i samma rum, 
det gör att vårdtiden gör den sjuke i sämre skick. Ett sådant påtagligt 
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problem är om nattsömnen störs av medpatienter. Vårdtiden blir svår 
och man får resa hem för att vila. En ringa beskriven konsekvens som 
inte är ovanlig. Situationer med störande dementa, svårt sjuka oroliga 
och ångestfyllda, snarkande och smärtpåverkade patienter förekommer. 
Vid byggandet av vårdbyggnader är avsikten att skapa omgivningar som 
ger patienten möjlighet till eget helande och där läkande krafter kan 
främjas (Edvardsson, 2005). 

För den svårt sjuke patienten eller i livets slutskede kan vägen vara 
kantad med oförutsedda problem. En del patienter besväras av att de har 
en genomträngande lukt från stomier eller andra kroppsöppningar 
(Edvardsson, 2005). Det är ett hinder för många att vilja vistas 
tillsammans med andra och då är enkelrummet en trygg plats. Vissa 
undersökningar som kan utföras på rummet är integritetskränkande och 
bör utföras hänsynsfullt, vilket möjliggörs genom att medpatient väntas 
in genom dörren under pågående behandling. I intervjuerna framgick det 
positiva med att vara självbestämmande i stort och smått. Man slipper 
andras oönskade besök, och kan ta emot sina egna besökare på ett tryggt 
sätt. 

 
Enskildhet 

I de cirka 35 arbetsgrupper som arbetade med olika delar av 
ombyggnadsprogram, till exempel rumsfunktionsprogram, konstnärlig 
utsmyckning och organisationsfrågor pågick ständiga diskussioner om 
vårdplatsantal och antal patienter per rumsenhet. Som förklaring till de 
svar informanterna gav beträffande enkelrum och ensamhet, kan svaret 
vara förknippat med de upprepade enkätundersökningarna som 
genomfördes under 1980-talet, innan sjukhusombyggnaden startade. Vid 
upprepade tillfällen tillfrågades patienter om hur de önskade 
utformningen av framtidens patientrum visavi den patientrumsstandard i 
vilken de vistades vid dåvarande vårdtillfälle. Inneliggande patienter 
tillfrågades om de ville vårdas på enkelrum eller vårdas flera i samma sal. 
Patienter (och vårdare) svarade att det var bra som det var. Vid den här 
tiden rymde flera salar åtta patienter. Troligen ansågs möjligheten med 
enkelrum som begränsad när tillgången var så liten. Svaren var 
övervägande att de inte hade behov av förändring. Både patienter och 
vårdare hade svårigheter att sätta sig in i hur det skulle te sig i annan 
vårdmiljö eller misstrodde kommunen om att möjligheten fanns till 
ombyggnad eftersom det redan skjutits på framtiden flera gånger. 
Misströstan fanns bland gotlänningarna om att sjukhusbygget någonsin 
skulle förverkligas (Kommunarkiv, Gotlands kommun, 1987). 
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Den komplexa situationen under de senaste decennierna har 
påskyndat utvecklingen, normaliteten har förändrats från att ha varit 
styrd av Taylorismens sekventiella löpandebandprincip (NE, 2008) inom 
vården via rondsystem och alla patienters lika behandling, till ett mera 
individualiserat omhändertagande. Under årtionden fanns en slogan om 
patientens egenvärde som satte patienten i centrum och ett individuellt 
omhändertagande som dock inte alltid genomfördes i praktiken. Nya 
vård- och behandlingsrön, likaväl som fördjupad patientlagstiftning 
såsom PUL; personuppgiftslagen, HSL; hälso- och 
sjukvårdslagstiftningen (SFS 1982:763). och Patientjournallagen 
förbättrade den enskildes möjligheter att få individuell vård. 

Vårdmiljön påverkar människor i olika grad. En informant beskriver 
att patientens ställning stärks i enkelrum. Det egna rummet blir ens egen 
domän. Det inger i sin tur ”empowerment”, ordet för egenmakt genom 
att rummet i viss mån kan utsmyckas med personliga ägodelar, som 
blommor och tavlor. Integriteten upplevs som god i enkelrum. Dörren 
kan vara helt öppen eller enligt eget gottfinnande kan dörren vara på 
glänt. Toalettbesöken upplevs inte så integritetskränkande, inte ens vid 
användande av sängbäcken. Lättillgänglighet och lugn är två 
återkommande ord från informanternas sida. Patienten, antas som 
vårdarna uttrycker det, önska sig lugna omgivningar men de gav inga 
klara argument för sina antaganden. En fråga som kan problematiseras. 
Stämmer den bilden överens med den gängse uppfattningen som den 
sjuke och rehabiliterande människan har? Kan det inte vara så att man 
som sjuk önskar sig att det ska hända något runt omkring? 

En sjuksköterska beskriver att den pedagogiska situationen förbättrats 
avsevärt i enkelrumsmiljö. Även om det bara är två patienter på rummet 
måste hänsyn tas vid information och undervisning. Förutsättningarna 
att prata öppet, spontana vårdmöten utan tidsbokning om patientens 
dilemma har blivit bättre och kan göras spontant och naturligt vid 
passande tillfälle när endast en patient bebor rummet. Några negativa 
följder av vård på enkelrum beskrivs också. Det finns en risk att 
medpatienters förtroende och delaktighet, patienternas ömsesidiga 
samtal och vänskap går förlorade vid vistelse på enkelrum. Den 
gemensamheten kan frodas i patientrum med flera vårdplatser eller i 
gemensamma biutrymmen såsom matsal. Det är när flera patienter av 
samma kategori och med samma intressen vistas samtidigt på 
avdelningen eller rummet som fruktbara samtal kan inledas. Den positiva 
resurs de sinsemellan utgör genom att uppmuntra och stimulera varandra 
och diskutera erfarenheter kan vara en potential för snabbare 
tillfriskande eller högre livskvalitet. Patienter som upplever en 
ensamhetskänsla med sin sjukdom eller diagnos kan få positiv respons i 
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samvaron med andra patienter. Dessa vårdmöten är viktiga och 
vårdmiljön behöver därför anpassas och möjliggöra sådana möten och 
vårdarna uppmuntra till samtal. 

Det stora antalet vårdtillfällen inom den svenska slutenvården ger 
upphov till nya vårdmöten och många tillfällen för patienter att vistas i 
vårdmiljön. Oberoende om inläggningen är akut eller planerad innebär 
omställningen att patienten befinner sig i en främmande miljö. Integritet 
och enskildhet kan försvåras. Patienten måste hantera sin sjukdom 
samtidigt som den nya sjukhusmiljön bidrar till en förändrad 
livssituation. Vårdtiden kan leda till att patienten upplever bristfällig 
kontroll över sin privata situation. Tidigare i avhandlingen nämndes 
ordet kontrolltrygghet. Andersson (1984) avser därmed att miljön ska 
upplevas som förståelig, igenkännbar och kunna användas av patienten, 
vara välgörande och därmed lämplig vårdmiljö. Det vill säga upplevas 
som god vårdmiljö och ge patienten en positiv effekt av vårdmiljön 
(Andersson, 1984; Fridell, 1998). 

 
Några utblickar i omvärlden 

Miljöns påverkan på tillfrisknandet beskrivs i någon mening av samtliga 
intervjuade. Mina reflektioner omkring vårdmiljön härrör sig till den 
stora mängd av personer som spontant kommer fram och berättar om 
sina upplevelser omkring sina egna eller närståendes besök hos 
vårdcentraler, sjukhus, särskilda boenden, gruppboenden eller 
äldreboenden. Det finns ett intresse för omgivningsmiljöer i sjukvården, 
många personer har åsikter om och erfarenhet av skilda miljöer. 
Erfarenheten kan skifta från fina upplevelser vid diagnosmeddelanden till 
vidriga förhållanden i stökiga miljöer med liten integritetsfaktor eller med 
höga ljudnivåer i anslutning till vårdrummet. 

Med utgångspunkt i min forskning kommer jag här att göra några 
utblickar i omvärlden eftersom dessa erfarenheter har gett mig nya 
insikter och en annan proportion på vårdmiljöfrågan och dess 
omkringliggande värden. Stora kulturella skillnader i vård och omsorg 
gör synen på vårdmiljön differentierad och komplex. Olika 
utvecklingsstadier likväl som socioekonomiska skillnader är en orsak till 
olikheter som inte nödvändigtvis måste vara av ondo. Patienter kan 
vårdas på många olika sätt och omhändertagandet vara vitt åtskilt, 
vårdrummen kan ha brister men den totala vårdupplevelsen bli positiv. 

I äldreboendet Vigs ängar i Köpingebro ges exempel på hur en 
arkitektonisk utformning i antroposofisk anda kan prägla en god miljö. 
Detta äldreboende för 32 boende, har prägeln av god livskvalitet, omsorg 
och inte minst det av Antonovsky formade KASAM, en känsla av 
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sammanhang. Antonovsky (2004) argumenterar för att livet skall 
upplevas som hanterbart och begripligt och en sådan miljö har skapats i 
äldreboendet. Husen är byggda som en liggande åtta med tillsluten 
innegård vilken kan användas av personer med demens, utan att de 
riskerar att förnedras att gå vilse. 

Under 2007 tjänstgjorde jag som bemanningssköterska vid flera 
sjukvårdsdistrikt. Jag kunde konstatera en del fördelar men också en del 
brister i omvårdnaden om våra äldre personer i den miljömässiga delen 
av äldrevården. Dokumentationen enligt svensk lagstiftning är rigorös 
och nästan oantastlig, det förefaller såsom om ingenting faller mellan 
stolar. Om så sker skrivs det avvikelserapporter i de flesta fall. De 
boende inom den sociala omsorgen bor oftast relativt bra och 
standarden är i de flesta fall bra. Boende i kommunala äldreboenden har 
som regel ganska stora ytor, enligt svensk lagstiftning, som tyvärr inte 
används i den utsträckning beslutsfattarna tänkt. Bostäderna är utrustade 
med faciliteter i kök såsom spis eller kokplatta, kylskåp och frys. Dock 
mera sällan så kallad vårdtoalett, där vårdarna kan hjälpa den boende på 
en fri yta runt om toalettstolen, för att uppnå bästa möjliga lyftkomfort 
även om patientlift används. 

Någon form av sysselsättning kan ge livet mera innehåll vid olika 
sjukdomstillstånd. De erfarenheter jag har av patienters brist på adekvat 
terapi härrör sig från flera särskilda boenden till regionsjukhus inom 
Norden. Att ha meningsfull sysselsättning gör att patienten känner sig 
behövd och det skapar en känsla av sammanhang i tillvaron. 
Sysselsättningsskapande möjligheter i vårdrum kan behövas vid längre 
sjukhusvistelse. Det finns en brist på sysselsättningsskapande miljöer. Ett 
alternativ kan vara trädgårdsterapi eller musik och målningsterapi.  Man 
behöver inte vara sysslolös även om åren tagit ut sin rätt. Min personliga 
tolkning är att en del dementa personer utvecklas negativt av sysslo- och 
orkeslöshet redan ganska tidigt. Jag kan också konstatera att det inte är 
ovanligt att när ena kontrahenten avlider förvärras demenssituationen för 
den efterlevande. Också detta beskrivs av den efterlevande som ett 
vaccum där plötsligt inte all tid behövs för att ge vård och omsorg längre. 
Det är sannolikt att de första tecknen varit synliga redan innan men har 
kunnat döljas eller förmildras. Varför detta uppkommer kan bero på att 
den sorg som följer ger levnadströtthet och att den gemenskap som 
funnits försvinner. Vårdmiljön kan skapa goda vårdmöten som 
förminskar dessa trauman. 

Min erfarenhet från psykiatriska sjukhus i Baltikum gav en negativ 
bild av vårdmiljön. Där fanns mycket stora patientsalar med endast 
sängen som möblemang. Totalt förbud för fotografier och egna föremål i 
alldeles kala rum, allt för att hålla den sjuke lugn enligt deras 
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vårdprinciper. Dessutom ägde patienten inga egna gångkläder varför 
samma typ av klädedräkt användes dygnet runt – pyjamas. En ömklig 
och patetisk syn, men mest av allt oerhört integritetskränkande för 
patienten. Behandlingen som stod till buds var oftast insulinbehandling, 
eftersom inga västerländska psykofarmaka fanns tillgängliga av 
ekonomiska skäl. Detta var år 1991. 
 

Kliniska implikationer  

Forskningsresultaten som framkommit kan användas vid framtida 
sjukhusbyggen. Att ta utgångspunkt i välbefinnande i stället för ekonomi 
är en rekommendation. Välbefinnandet skulle förmodligen ge minskad 
vård och därmed helt enkelt en besparing. Erfarenhetsbaserad forskning 
från informanterna bygger på erfarenhetsgrund och kan diskuteras av 
den som upplevt att bli vårdad. Informanterna anser att det finns 
fördelar med att vårdas på enkelrum. Patientens upplevelser av vården är 
individuell och unik för varje enskild vårdsituation. Förutsättningarna för 
god vård infrias inte av sig självt utan baseras inte minst på hur 
engagerad personalen är i sitt omvårdnadsarbete. 

Arbetsmiljöns betydelse får inte underskattas. Vårdarnas arbetsmiljö 
sammanfaller med patientens vårdmiljö vilket måste beaktas vid 
nybyggnation. Vårdmiljö är större än arbetsmiljö vilket diskuterats i 
föreliggande avhandling. Att vårda och bli vårdad på samma rumsyta kan 
innebära oliktänkande i fråga om funktioner, logistik och erfarenheter 
från vistelsen. Om personalens förutsättningar för att vårda är goda 
förhöjs chansen till ett bra mottagande för patienterna. 

Ett vackert hus med en estetisk inomhusmiljö är viktig för den 
läkande processen och om patienterna ges ett bra bemötande, trivs 
personalen. Det finns inga snabba och enkla lösningar för god vård. Den 
komplexa sammanflätningen av olika innebörder måste bejakas och 
uppmärksammas. Ett bra vårdmöte är grundläggande för vårdens 
uppbyggnad. Vårdmötet bygger på samspel mellan patient och vårdare 
och skall inbjuda till samarbete. Mötet skall präglas av bra bemötande i 
patientvänlig vårdmiljö, med en öppen dialog och av god 
omvårdnadskvalitet.  

Byggandet av prototyprum under projekteringstiden var en positiv 
åtgärd och som välkomnades av många och som kan rekommenderas 
även fortsättningsvis. En förbättringspotential för framtida byggnationer 
är att skapa bättre möjligheter genom klarare information innan 
deltagande i arbetsgrupp med ritningsgranskning. Jag emotser ett större 
och tidigare samarbete tillsammans med byggare och arkitekter och 
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vårdpersonal. Att dessa fruktbara möten ska vila på forskningsmässig 
grund och med en klar gemensam teoretisk vårdideologi är ett krav vid 
framtida byggnationer. 

 
Teoretiska implikationer  

Vårdvetenskapen har en utvecklingspotential beträffande vårdrummets 
betydelse för välbefinnande, bättre tillfrisknande och livskvalitet. Vårdare 
behöver engagera sig vid förprojektering och ritningsgranskning av 
sjukhus för att på så sätt kunna påverkan vårdmiljön till att bli goda rum 
för vårdmöten. Det är viktigt att bli bekräftad vid sjukdom och 
bekräftelsen ska innefatta mänsklig värme. Att förutsättningarna finns 
för en bättre vårdmiljö än idag står klart. Om vårdarnas arbetsmiljö är 
bra, som tillika är patientens vårdmiljö, är det en del i förutsättningen för 
en bra vårdmiljö. Vi kan skapa ännu bättre vårdmiljöer genom fortsatt 
forskning. Med en reflekterande livsvärldsansats och fenomenologiska 
studier och i livsvärldsforskningen reflektera över nya vårdmiljöer och 
hur de ska utformas på ett ännu bättre sätt. 

Framtida jämförelser mellan någorlunda likvärdiga sjukhus skulle vara 
intressant att fördjupa sig i. Kanske att den gotländska vårdfilosofin ändå 
har haft ett berättigande som målsättning vid byggandet av Visby lasarett, 
även om de uttalade målen var vaga. Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsö byggdes nästan parallellt med Visby lasarett under slutet av 
1980-talet och invigdes 1991. Det finns vissa likheter där som gör att det 
skulle kunna vara ett möjligt objekt att göra en jämförande forskning 
med. Kustläget skapar samma problematik med ambulansflugna 
patienter och turistort under sommaren precis som i Visby, visserligen 
större regionsjukhus i Nord-Norge men med intressanta aspekter. 
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