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Sammanfattning   
Det finns mycket forskning om hur patienter upplever miljön i ett intensivvårdsrum. 
Däremot finns inte lika mycket forskning om hur närstående upplever 
intensivvårdsrummet. Forskning visar att närståendes närvaro har stor betydelse för 
patientens tillfrisknande och möjlighet att återfå hälsa och välbefinnande. Närstående 
förmedlar trygghet till patienten genom att berätta om det som sker i vardagen, utanför 
sjukhuset. Intensivvårdsmiljön innehåller avancerad utrustning och det kan te sig 
skrämmande för närstående, därav är det av intresse att fånga deras upplevelser. 
Studiens syfte är att belysa närståendes upplevelser av vårdmiljön i ett speciellt inrett 
patientrum på en intensivvårdsavdelning. Metoden som användes hade en kvalitativ 
ansats och en öppen intervjuguide användes vid datainsamlingen. Resultatet har 
analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Två huvudkategorier har identifierats. 
Dessa är Ljud och ljus skapar trygghet och harmoni och Natur och interiör reducerar 
känsla av instängdhet och skapar möten. Det speciellt inredda patientrummet ger 
närstående en harmonisk och lugnande miljö. Dock upplevdes inte hemmastaddhet i 
rummet under vistelsen trots de förändringar i utformningen som gjorts där. Resultatet 
visar vikten av att utforma miljö och interiör vid ombyggnationer och nybyggnationer 
så att det bidrar till en gynnsam miljö för närstående.  
 
 
Nyckelord: Närstående, miljö, intervention/forskningsrum, trygghet, ljud, ljus, natur, 
interiör, möte. 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

 

INLEDNING .................................................................................................................... 5 

BAKGRUND ..................................................................................................................... 5 

Intensivvård ............................................................................................................................. 5 

Intensivvård och livsvärldsperspektiv .................................................................................. 5 

Att vara närstående på IVA ................................................................................................... 5 

Vårdmiljö ................................................................................................................................. 6 

Miljön på intensivvårdsrummet .......................................................................................................... 6 

Möten på IVA .......................................................................................................................... 6 

Vårdande och professionell roll ............................................................................................. 6 

PROBLEMFORMULERING .......................................................................................... 7 

SYFTE ............................................................................................................................... 7 

METOD ............................................................................................................................. 7 

Ansats ....................................................................................................................................... 7 

Urval ......................................................................................................................................... 7 

Datainsamling .......................................................................................................................... 7 

Förförståelse ............................................................................................................................ 8 

Dataanalys ............................................................................................................................... 8 

RESULTAT ..................................................................................................................... 10 

Upplevelse av ljud ................................................................................................................. 10 

Upplevelse av ljus .................................................................................................................. 10 

Upplevelse av interiör ........................................................................................................... 11 

Upplevelse av att inte känna hemmastaddhet .................................................................... 11 

Upplevelse av naturen........................................................................................................... 12 

Upplevelse av mötet med vårdare ....................................................................................... 12 



DISKUSSION ................................................................................................................. 13 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 13 

Ljudupplevelser ................................................................................................................................ 13 

Ljusupplevelser ................................................................................................................................. 13 

Enkelrum på IVA .............................................................................................................................. 13 

Närhet till patienten........................................................................................................................... 13 

Tillgång till naturen .......................................................................................................................... 14 

Metoddiskussion .................................................................................................................... 14 

Slutsatser ......................................................................................................................... 15 

Kliniska implikationer .......................................................................................................... 15 

REFERENSER ............................................................................................................... 16 

Bilaga 1 ................................................................................................................................... 20 

Bilaga 2. .................................................................................................................................. 22 

Bilaga 3. .................................................................................................................................. 23 

Bilaga 4. .................................................................................................................................. 25 

 

 

 



5 

 

5
 

INLEDNING  

Intresset för att studera intensivvårdsmiljön väcktes i arbetet som sjuksköterskor. I 

samband med att patienter hämtades från intensivvårdsavdelningen noterades att det var 

en annorlunda miljö och oftast fanns närstående närvarande. Då väcktes tanken på hur 

närstående upplevde miljön. Under specialistsjuksköterskeutbildningen presenterades 

ett forskningsprojekt som gav möjlighet att studera intensivvårdsmiljön inom ramen för 

vårt examensarbete. Denna studie ingår därför som en del i forskningsprojektet 

”Patientrummets interiör och utformning på intensivvårdsavdelning – dess betydelse för 

hälsa, välbefinnande och trivsel”. Syftet med forskningsprojektet är att studera inverkan 

av den fysiska miljön i ett patientrum på en intensivvårdsavdelning (IVA); om och hur 

den kan påverka patienters psykiska och fysiska hälsa, återhämtning och välbefinnande. 

Internationell forskning har visat att genomtänkt arkitektur och estetik är gynnsamt i 

vårdmiljön. Det pågående projektet är ett interventionsprojekt inom vilket ett 

intensivvårdsrum har byggts om och förbättrats avseende ljud, ljus samt estetik. Det 

aktuella patientrummet är beläget på IVA vid Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), Borås. 

Forskningsprojektet drivs av forskare vid Högskolan i Borås och Göteborgs Universitet 

och sker i samarbete med företrädare från IVA, SÄS, forskare vid andra lärosäten samt 

företag inom hälso- och sjukvårdssektorn. Värdet av denna studie är dess möjlighet att 

skapa grundläggande kunskap om närståendes upplevelser av intensivvårdsvistelsen och 

dess miljö, till nytta för framtida ny- och ombyggnationer av intensivvårdsavdelningar.  

 

BAKGRUND  

Vårdvetenskapens utgångspunkt är enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 190-195) det 

patientfokuserade vårdandet. För vårdandet är då patientens egen syn på hälsa, ohälsa 

och livssituation centralt. För en sjuksköterska innebär det att fånga det som patienten 

tycker är viktigt i sitt liv och att försöka göra patienten delaktig i sin egen hälsoprocess. 

För att kunna fånga det som är viktigt för patienten och dess närstående bör 

sjuksköterskor ha förmåga att kunna lyssna, se och förstå hur det är för människor att 

vårdas och vara närstående till en patient.  
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Intensivvård 
Karaktäristiskt för intensivvård är diagnostik, övervakning och behandling av sviktande 

funktion i kroppens alla organ. Intensivvård är en av de mest resurskrävande formerna 

av svensk hälso- och sjukvård. År 2012 rapporterades cirka 46000 vårdtillfällen vid 

intensivvårdsavdelningar i Sverige (Svenska Intensivvårdsregistret, SIR). Personal och 

apparatur finns i större utsträckning än på en vanlig vårdavdelning och kan vara 

påfrestande för patienten som är kopplad till den tekniska utrustningen (SIR, 2012). 

Dessutom löper patienten risk att utveckla delirium med anledning av höga ljud 

(Johansson, Bergbom, Persson Waye, Ryherd & Lindahl, 2012). Gullbrandsen och 

Stubberud (2009, s. 19) menar dessutom att intensivvård kan innebära snabba 

förändringar i patientens hälsotillstånd som kan komma att kräva intervention från 

vårdpersonalen. Det är skadans eller sjukdomens svårighetsgrad, inte art, som avgör om 

en patient blir inlagd på en intensivvårdsavdelning. Intensivvård ska erbjuda specifik 

vård till akut och/eller kritiskt sjuka människor där målgruppen omfattar alla åldrar. 

Även patientens närstående ingår i målgruppen (Gulbrandsen & Stubberud, 2009, s. 19). 

 

Intensivvård fanns redan på 1950-talet i USA (Lindahl, 2005). Den första 

intensivvårdsavdelningen startades i slutet på 1960-talet och därefter har det skett en 

enorm teknisk utveckling. Intensivvård är en dynamisk vårdform vars mål är att 

upprätthålla en optimal omvårdnad till patienten och dess närstående i en stimulerande, 

hälsosam miljö (Relf & Kaplow, 2005, s. 3-5). Intensivvårdssjuksköterskor vårdar 

numera kritiskt sjuka patienter med hjälp av avancerad teknik och utifrån medicinsk 

kunskap. Vid sidan av detta krävs att intensivvårdssjuksköterskor har vårdande 

kunskaper, kan hantera psykosociala problem och etiska konflikter samt har förmåga att 

tillgodose närståendes unika behov.  

 

Intensivvård och livsvärldsperspektiv 
Livsvärldsperspektivet innebär att människans vardagsvärld och dagliga tillvaro blir 

utgångspunkt för vårdandet. Det är i livsvärlden som människan lever i, hatar, arbetar, 
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tycker och tänker. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003, s. 25) 

refererar till Husserl (1970) och beskriver livsvärldsperspektivet som en grundbult för 

att vår tillvaro skall kunna förstås. Dahlberg et al. (2003) menar att det är avgörande att 

kunna se vad som är viktigt för människan och vad hälsa och välbefinnande betyder just 

för den unika människan som vårdas. Dahlberg och Segesten (2010, s. 128-130) menar 

att med livsvärlden som grund i vårdandet inkluderas alltid de närstående och vårdarna. 

De kan inte reduceras bort utan närstående och vårdare finns alltid med i patientens 

värld. Vårdandet sker inte lösryckt och enbart med fokus mot ohälsa och lidande utan 

istället i ett större sammanhang och med livsvärlden som grund, vilket kan främja 

sammanhang och mening. Livsvärlden är en subjektiv och unik för varje individ. 

Samtidigt utesluter inte det att tillvaron delas med andra. Med hjälp av livsvärldsteorin 

kan exempelvis en sjuksköterska få en fördjupad förståelse hur patienten upplever 

sjukhusmiljön. För en sjuksköterska kan sjukhusmiljön upplevas trivsam och bekant 

medan patienten kan uppleva samma miljö på ett helt annat sätt (Dahlberg & Segesten 

2010).  

 

För att vårdpersonalen skall kunna uppnå resultat i vårdandet måste de försöka förstå 

hur människan erfar världen då den befinner sig i en vårdrelation. Wiklund (2003, s. 

156-157) menar att en god vårdrelation förutsätter tillit och ömsesidig respekt mellan 

patient och vårdare. Då patienten upplever att vårdaren intar en caritativ hållning 

innebär det på ett praktiskt plan att vårdaren både tar ett yttre och inre ansvar för 

patienten. Det yttre ansvaret innebär att utföra vårdhandlingar och det inre ansvaret 

handlar om att hjälpa patienten att utvecklas och växa utifrån egen förmåga. Levy-

Malmberg, Eriksson och Lindholm (2008) definierar caritas som tanken om 

barmhärtighet och ansvar för den andre och framhåller att det innebär ett etiskt 

handlande. När vårdaren närmar sig patienten gör hon det utifrån ett etiskt 

förhållningssätt som kan ses som en tyst inbjudan att skapa en relation. Vidare skriver 

Levy-Malmberg et al. (2008) att motivet för att vårda är en villkorslös kärlek där 

kommunikation och konversation är en viktig del i relationen. Levy-Malmberg et al. 

(2008) hänvisar till Fredriksson (2003) som betonar vikten av det vårdande samtalet 
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mellan vårdare och patient. Caritas fungerar som drivkraft och motivation i vårdandet 

och bör inte betraktas som en konkret handling (Levy-Malmberg et al. 2008). 

 

Att vara närstående på IVA 
Närstående upplever miljön på IVA som främmande och skrämmande med okända ljud 

både dag och natt (Engström, Uusitalo & Engström, 2010). Miljön kan därför hindra 

eller försvåra samspelet och kommunikationen med patienten. En god kommunikation 

mellan vårdarna och närstående är också viktig för att närstående kan ge information om 

patienten. Vidare menar Engström et al. (2010) att vårdarna bör sträva efter en god 

kommunikation med närstående för att även se deras behov. Dahlberg och Segesten 

(2010, s. 119) hävdar att patientfokuserat vårdande inkluderar närstående som en viktig 

del. Inom vårdvetenskapen betraktas människan som en helhet och därför är närståendes 

deltagande centralt. Närstående är, i ett vårdvetenskapligt perspektiv, patientens eget val 

av vem som ska ses som närstående och kan vara partner, barn, granne eller vän till 

patienten.  

 

Bergbom och Askwall (2000) har i en studie med syfte att beskriva närståendes 

samarbete i omvårdnadsprocessen, beskrivit att närstående kan införliva en känsla av 

säkerhet och trygghet när intensivvårdspatienten upplevde sig maktlös och osäker. 

Frånvaro av närstående skapade negativa tankar hos intensivvårdspatienten men även 

tankar om döden och meningen med livet. Likaså hade närstående nästintill en 

övervakande roll som att uppmärksamma hur vården bedrevs, där de såg sin roll som att 

förhindra att misstag begicks. I och med att närstående är aktiva, ansågs det ha stor 

betydelse för överlevnad och tillfrisknande. 

 

Då Ågård och Terkildsen Maindal (2009) intervjuade intensivvårdssjuksköterskor om 

närståendes närvaro ansåg dessa överlag att det var positivt att ha närstående närvarande 

i patientrummet. Närstående betraktades som en tillförlitlig källa för information och 

kommunikation. I de moment närstående involverades i vårdandet uppstod positiva 
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effekter i patientens psykologiska välbefinnande. Vidare menar Ågård och Terkildsen 

Maindal (2009) att vårdandet innebar att involvera patienterna i så stor utsträckning som 

möjligt, utifrån deras egen förmåga. Intensivvårdssjuksköterskorna i studien berättade 

också om negativa upplevelser av att ha närstående närvarande vid sängkanten. 

Samarbetet med närstående var stundtals tidsödande och det kunde skapa en negativ 

stress för sjuksköterskan. Dessutom kan miljön vara utformad på ett sådant sätt att det 

inte finns utrymme för närstående att involveras i vården. Eriksson, Lindahl och 

Bergbom (2009) beskriver besök på en intensivvårdsavdelning och menar att 

intensivvårdsmiljön snarare är anpassad för intensivvårdssjuksköterskor och övrig 

personal än för närstående. Det kan även vara svårt att involvera de närstående i vården 

på grund av rummets utformning.  

 

Engström, Uusitalo och Engström (2010) hävdar att något av det absolut viktigaste för 

den kritiskt sjuka intensivvårdspatienten är närståendes närvaro. Vidare framhåller de 

att närvaron ger ett skydd mot utsatthet och maktlöshet. I Eriksson, Bergbom och 

Lindahls studie (2011) framkom att närstående inte upplevde miljön i 

intensivvårdsrummet som skrämmande, snarare tvärtom. Dessa forskare menade att 

närstående som deltog i studien upplevde monitorering och annan apparatur som något 

som ingav trygghet och säkerhet. Närstående uttryckte att en förtroendefull relation med 

personalen var viktigt och det effektivaste sättet att skapa den relationen var genom 

kontinuerlig information om behandling och patientens progress (Eriksson et al. 2011). 

Fridh, Forsberg och Bergbom (2009) har beskrivit närståendes upplevelser av ett 

intensivvårdsrum i samband med palliation. Information om vad som skedde inne i 

intensivvårdsummet var en förutsättning för att inte missuppfattningar skapades som i 

sin tur kunde väcka oro hos närstående.  

 

Vårdmiljö 
Ylikangas (2012, s. 266-267) menar att den miljö som individen lever i kan ses som ett 

föränderligt tillstånd. Miljön kan skapa både hälsa och ohälsa och förändringar i miljön 

kan komma att förändra välbefinnandet hos människan. Omvårdnadens kontext utgörs 
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av miljön och den innefattar även vårdrelationen mellan patient och vårdare eftersom 

människan ses i sin miljö ur ett holistiskt perspektiv. På senare tid har begreppet miljö 

utvecklats till flera dimensioner som visar att miljön är allt som finns runt omkring oss 

(Ylikangas 2012). Ulrich (2006) har i studier om arkitektur i sjukhusmiljöer funnit att 

ljud, ljus och interiör har betydelse för välbefinnande och tillfrisknande. Ljudnivån kan 

minskas genom ombyggnad av till exempel golven medan golv, tak och väntrum måste 

ljudisoleras för att minimera skadliga ljudnivåer. Både Ulrich (2006) och Johansson, 

Bergbom, Persson Waye, Ryherd och Lindahl (2012) menar att utbyggnad av fler 

enkelrum ger reducering av ljud. De framhåller även att enkelrum ger mer utrymme för 

varje patient och närstående och främjar familjens privata samspel och möjliggör 

flexibla besökstider för närstående. Dessutom visar forskarna att enkelrum förbättrar 

kommunikationen mellan patient och vårdare, detta på grund av minskad rädsla för att 

utlämna sig inför andra. Patienter upplever också en avstressande känsla och en lägre 

grad av smärta när natur, solljus och positiva föremål, till exempel konst är tillgängligt 

för dem (Ulrich 2006; Johansson et al. 2012).  

 

Miljön på intensivvårdsrummet 

Miljön påverkar människor oavsett kontext men i ett intensivvårdsrum har den extra 

stor betydelse. Inom intensivvården är omgivningen en betydande faktor för 

tillfrisknandet, en omgivning som bland annat kan beskrivas utifrån färg, ljud, ljus, 

interiör och natur (Ulrich 2006; Olausson, Ekebergh & Lindahl 2011). Miljön kan te sig 

skrämmande första gången närstående gör entré i ett intensivvårdsrum. Det kan vara 

svårt att vara nära en anhörig som är kritiskt sjuk. Förhållanden som råder på 

intensivvårdsrummet kan nästintill omöjliggöra någon form av nära kontakt då rummet 

ofta är mycket trångt. I en ovan miljö med en kritiskt sjuk närstående kan situationen te 

sig ytterst skrämmande för närstående (Olausson, Ekebergh & Lindahl 2011).  

 

Patientrummet på IVA utgör arbets-, patient- och närståendemiljö. Den högteknologiska 

miljön riskerar att separera patient från närstående vilket skapar negativ påverkan på 

patientens tillfrisknande. Miljön i intensivvårdsrummet bör vara utformad på ett sätt 
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som gynnar interaktionen mellan patient och närstående, där närstående känner sig 

inbjudna av rummets utformning. Ylikangas (2012, s. 266-270) menar dock att det är 

viktigt att vara medveten om att närstående också kan skapa oro i miljön. Närstående 

som är oroliga och skärrade kan vara påfrestande för patienten. Miljön inom 

intensivvården bör istället präglas av mellanmänsklighet, trygghet, närhet och värme 

med en atmosfär som stärker närstående och patientens hälsa och välbefinnande 

(Ylikangas 2012). Intensivvårdsmiljön består dock ofta av ljud, ljus och olika aktiviteter 

dygnet runt och närstående kan uppleva detta som skrämmande och främmande. Det 

kan leda till att interaktionen mellan patienten och närstående hämmas (Engström, 

Uusitalo & Engström 2010). Höga ljudnivåer inne på intensivvårdsrummet är oftast 

relaterat till konversationer mellan personal, pågående behandlingar och användning av 

teknisk apparatur. Johansson, Bergbom, Persson Waye, Ryherd och Lindahl (2012) 

menar att ljud är komplext. Människans erfarenheter av ljud är en personlig upplevelse 

och den präglas av sociala och kulturella erfarenheter. Tidigare forskning har varit 

mestadels intresserad av att beskriva ljudet inne på intensivvårdsrummet och inte 

människans erfarenheter av ljuden på ett intensivvårdsrum (Johansson et al. 2012).  

 

Intensivvård kännetecknas av en högteknologisk miljö som kan skapa många 

stressfaktorer hos närstående. Whitton och Pittiglio (2011) beskriver att 

intensivvårdsmiljön präglas av stress för både patienter och närstående. Genom att 

reducera dessa faktorer är det möjligt att vården för patienten förbättras. Om inte 

stressfaktorer reduceras finns risk för att närstående senare utvecklar posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD). Intensivvårdssjuksköterskan har möjlighet att motverka stress 

och ångest genom att vara en central person i miljön. Kommunikation och stöd har visat 

sig vara viktiga för närstående eftersom det ger ett mer gynnsamt samarbete mellan 

närstående och intensivvårdssjuksköterskor. En av de viktigaste psykosociala faktorerna 

för familjer i intensivvårdsmiljön är att bevara hoppet för närstående (Hughes, Bryan & 

Robbins 2005). 
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En kritiskt sjuk patient har begränsat med energi. Miljön har här stor betydelse genom 

att den utformas så att patienten kan lägga sin energi på att tillfriskna istället för att 

tvingas uthärda i en miljö med höga ljudnivåer och starkt ljus. Miljön måste anpassas 

för att uppfattas som fridfull, hälsosam och gynna patientens förmåga att mobilisera 

energi tillsammans med närstående. Möjligheten att mobilisera energi ökas genom att 

inte placera teknisk utrustning, med diverse larmsignaler, i direkt anslutning till 

patienten (Zborowsky & Bunker Hellmich 2011). Både Zborowsky et al. (2011) och 

Oluasson et al. (2011) menar att miljön på intensivvårdsrummet bör byggas på ett sätt 

som liknar hemmamiljöer för att möjliggöra känslan av hemmastaddhet. 

 

Möten på IVA 
Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv handlar mötet om att se den utsatta människan och 

vara närvarande och personlig men inte privat. Närstående och patienter behöver inte 

vårdarens privata åsikter utan det är yrkeskompetensen som efterfrågas. Däremot 

innebär det svårigheter för vårdaren att kunna beröra utan att själv bli berörd (Dahlberg 

& Segesten 2010). Mötet kan bli svårt när närstående och patienter inte får rätt eller 

tillräcklig vård, trots att intensivvårdssjuksköterskan har ambitionen att göra sitt bästa 

utifrån patientens och närståendes önskningar. När inte alla patienter och närstående får 

samma engagemang kan ett vårdlidande uppstå (Levy-Malmberg, Eriksson & Lindholm 

2008). I mötet med närstående inom intensivvården är kommunikation, att både tala och 

lyssna, en stor del. Närstående behöver information om miljön på intensivvårdsrummet 

för att minska sin rädsla. Vid en första anblick kan miljön annars te sig skrämmande 

med främmande lukter, ljud från teknisk utrustning, annorlunda interiör och oftast 

avsaknad av tillgång till utemiljö (Liddle 1988). Miljön kan ses som en källa till att 

stärka människors möjligheter men även som källa till stress för patienter och 

närstående vilket kan skapa ohälsa för patienten. Stressen kan reduceras genom att 

närstående använder sig av tidigare erfarenheter och känslor som stärker dem i en 

hotfull miljö (Meriläinen, Kyngäs & Ala-Kokko 2010; Liddle 1988). 
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Vårdande och professionell roll 
Intensivvårdssjuksköterskor har en viktig roll i arbetet med att förebygga, upptäcka och 

tidigt diagnostisera faktorer som påverkar den kritiskt sjuka patienten. 

Intensivvårdssjuksköterskan har en viktig roll i att arbeta preventivt och förebygga 

negativa faktorer (Olsson 2012). Intensivvård innebär en holistisk syn på vårdandet där 

människans samtliga behov bör bemötas. För att uppnå ett helhetsvårdande bör 

intensivvårdssjuksköterskor arbeta för att involvera närstående eftersom patienten är en 

del av en familj, vilket kan innebära att närstående får möjlighet att delta i 

omvårdnadsåtgärder och känner sig inbjudna till detta (Hughes, Bryan & Robbins 

2005). 

 

I sin studie om familjers behov under intensivvårdsvistelsen betonar Buckley och 

Andrews (2011) vikten av att identifiera närståendes behov. Intensivvårdssjuksköterskor 

har, generellt sett, god teoretisk kunskap om vilka behoven är men omsätter inte 

kunskapen i praxis. Buckley och Andrews (2011) redovisar de närståendes behov och 

har funnit att kommunikation är att betrakta som en av de viktigaste faktorerna i den 

professionella roll som en intensivvårdssjuksköterska har för relationen. Forskarna 

hävdar att ärlig och kontinuerlig information från intensivvårdssjuksköterskor 

underlättar för de närstående i den kritiska situationen (Buckley & Andrews 2011). 

Kommunikation är dock svårt, framförallt att lyckas förmedla information på ett tydligt 

sätt mellan personal, patient och närstående (Hughes, Bryan & Robbins 2005). 

Närstående önskar ofta enligt Hughes et al. (2005) att få tala med läkare men det 

tillgodoses inte alltid. Upplysningar om besökstider och logistiska frågor åsidosätts ofta 

trots att de är viktiga för närstående. För intensivvårdssjuksköterskan är kontinuerlig 

information och kommunikation med närstående viktig i den vårdande och 

professionella rollen.  
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PROBLEMFORMULERING 

Närstående betraktas som viktiga inom intensivvården. Bland annat för att det kan 

främja patientens välbefinnande. Närståendes närvaro kan bidra till att negativ stimuli 

för patienten reduceras samt att välbefinnande och trygghet bevaras. Närstående 

upplever trygghet när en tillitsfull relation med vårdpersonalen har etablerats och 

tillräcklig information getts om patientens situation. Den tryggheten kan de närstående 

förmedla till den som är sjuk och agera likt ett språkrör för patienten.  En avsaknad av 

närstående skulle kunna leda till en mer utsatt patient som exempelvis riskerar längre 

vårdtid. Hur närstående upplever vårdmiljön kan därför antas vara viktigt för deras 

möjligheter att vara nära och delaktig i patientens vård.  

 

SYFTE 

Syftet är att belysa närståendes upplevelser av vårdmiljön i ett speciellt inrett patientrum 

på en intensivvårdsavdelning.  

 

 

METOD 

Ansats 
En kvalitativ ansats lämpar sig väl vid forskning angående människors upplevelser av 

det fenomen forskaren vill studera (Kvale & Brinkmann 2009, s.17). Dessa forskare 

menar att det är bra att ha en kvalitativ ansats där målet är ökad kunskap och förståelse 

av människans livsvärld. Polit och Beck (2008, s. 508) beskriver kvalitativa analyser av 

insamlad data som processer som där forskarna arbetar med data under lång tid och 

försöker tolka likheter och skillnader i texten.  Det är en pågående process som innebär 

att data läses flera gånger och struktureras utifrån det innehåll som identifierats. 
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Urval 
Enhetscheferna på den aktuella avdelningen, kontaktades och godkände att studien 

kunde genomföras. Med hjälp av en doktorand på avdelningen etablerades kontakt med 

närstående som vistats i det aktuella patientrummet de senaste fem månaderna. 

Inklusionskriterier för deltagande i studien var att intervjupersonerna vistats som 

närstående i patientrummet, var svensktalande och hade fyllt 18 år. Sju informanter 

intervjuades varav en via telefon med högtalarfunktion. Intervjupersonerna var mellan 

40-77 år gamla. Sex kvinnor och en man intervjuades under april 2014. 

Intervjupersonerna kontaktades via telefon av författarna och tid och plats för intervjun 

avtalades. Innan intervjun påbörjades gavs både skriftlig och muntlig information om 

studiens syfte och intervjupersonerna gav skriftligt samtycke. Det skriftliga 

samtyckesformuläret innehöll en kort beskrivning av studien och dess syfte och 

information om att intervjupersonerna hade rätt att avbryta när som helst utan förklaring 

att konfidentialitet garanterades. Sista delen innehöll ett formulär där intervjupersonerna 

godkände sitt deltagande.  

 

Datainsamling 
Kvale och Brinkman (2009, s.15) menar att samtal är en mänsklig interaktion och 

genom samtal lär man känna människor och ges möjlighet att ta del av erfarenheter, 

kunskap och känslor. Den kvalitativa forskningsintervjun påminner om ett vanligt 

samtal men har ett bestämt syfte. 

 

Intervjuerna ägde rum i hemmamiljö och på offentliga platser efter intervjupersonernas 

önskemål. De offentliga platserna var exempelvis ett café och en offentlig byggnad. En 

öppen intervjuguide användes under intervjuerna. De första frågorna gällde ålder, kön 

och tidigare erfarenhet från intensivvård. Därefter följde frågor rörande upplevelse av 

ljud, ljus, interiör, natur och hemmastaddhet. Kvale och Brinkmann (2009, s.147-152) 

menar att öppna frågor kan skapa den fördjupade förståelsen. Följdfrågorna var ”Hur?”, 

”Vad?” och ”Kan du berätta/förklara…?”. Intervjuerna spelades in på digital 
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bandspelare och transkriberades ordagrant. Detta innebär att även pauser, skratt och 

andra uttryck togs med. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska uttrycken tas med vid 

transkriberingen för att en så rättvis uppfattning av intervjupersonens livsvärld som 

möjligt skall erhållas.  

 

Förförståelse 
Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s.134-136) menar att forskaren måste vara 

medveten om sin förförståelse, problematisera och ifrågasätta den för att på så sätt tygla 

förförståelsen för att främja öppenhet och fokus på fenomenet som studeras. Vidare 

skriver Dahlberg et al. (2008, s.141-143) att intervjupersonernas svar kan komma att 

påverkas av hur intervjuaren ställer frågorna. Det finns risk att förförståelsen präglar 

intervjufrågorna därför att forskarna är mer inriktade på att ställa retoriska frågor för att 

få bekräftelse på det forskaren redan känner till. Förförståelse kan ses som något 

negativt i analysprocessen eftersom det finns risk att gå in i processen med sina egna 

förutfattade meningar. För en forskare är det en utmaning att ställa öppna frågor som 

inte präglas av den egna förförståelsen.  

 

Dataanalys 
Som ett första steg i analysprocessen lästes den transkriberade texten upprepade gånger 

för att bli bekant med den, skapa en helhetsbild och kunna se på den så objektivt som 

möjligt. Därefter valdes kvalitativ innehållsanalys, enligt Elo och Kyngäs (2007) 

beskrivning, som lämplig analysform. En kvalitativ innehållsanalys innebär enligt Polit 

och Beck (2008) att organiserat och strukturerat bygga kategorier och teman för att 

upptäcka mönster i insamlad data. I Elo och Kyngäs (2007) kvalitativa innehållsanalys 

handlar det om att beskriva och tolka variationer genom att påvisa skillnader och 

likheter i textinnehållet. För analysen används en induktiv ansats. Induktiv 

innehållsanalys innebär att data kodas öppet för att sedan skapa kategorier genom 

abstraktion. Öppen kodning innebär att rådata läses flera gånger och anteckningar förs 

fortlöpande för att sedan föra de samlade anteckningarna till öppna kategorier. Tanken 

med att kategorisera är att föra samman liknande uttalanden och gemensamma 
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erfarenheter till det innehåll som bildar subkategorier. De senare grupperas till generiska 

kategorier. Det är alltså subkategorier med liknande innehåll som bearbetas och till slut 

bildas en kategori och flera kategorier kan ibland föras samman till en huvudkategori 

(Elo & Kyngäs 2007). Nedan visas ett exempel på analysprocessen. 

 

Tabell 1. Analysprocess 

 

Meningsenheter Subkategori Kategori Huvudkategori 

 

Det kan hända något där ute som 
går att titta på. Om man sitter 
och vakar och grejor kan det va 
skönt att komma ut och få frisk 
luft. 

 

 

Att vilja orka 
och stanna 
kvar. 

 

Upplevelse 
av natur. 

 

 

 

Natur och interiör 
reducerar känsla 
av instängdhet och 
skapar möten. 

De skulle sätta in någon stol så 
att jag hade någonstans att sitta 
men den fick inte plats. 

 

Inga eller få 
stolar. 

Upplevelse 
av interiör. 

Det är väldigt bra ljudisolerat, 
både i väggar och taket. Jag 
kunde inte höra något utifrån och 
det var väldigt skönt ljud oh 
sådant. Jag upplevde det som 
väldigt skönt. Det var som sagt 
väldigt bra ljudisolerat.  

 

Ett isolerat 
ljud. 

Upplevelse 
av ljud. 

 

 

 

Ljud och ljus 
skapar trygghet 
och harmoni. 

Kan säkert vara lite lugnande, 
ljuset, det tror jag nog 

Påverkades 
positivt av 
ljuset. 

Upplevelse 
av ljus. 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Det aktuella forskningsprojektet är godkänt vid forskningsetiska kommittén vid 

Göteborgs universitet (diarie-nr 695-10). Ingen ytterligare etikprövning för föreliggande 

examensarbete var nödvändig då det ryms inom ramen för högskoleutbildning (SFS 

2003:460). I enlighet med Vetenskapsrådet (2012, s. 7-14) har samtyckes-, 

informations-, konfidentialitets- och nyttjandekravet beaktats. Enhetscheferna 

informerades via e-mail om studien för att därefter vid ett möte erhålla information om 

syftet och tillvägagångssättet. Enhetscheferna gav därefter ett skriftligt medgivande till 

studiens genomförande (bilaga 2). Intervjupersonerna informerades om studiens syfte, 

att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta när de ville utan förklaring. Innan 

intervjun påbörjades lämnades ett informationsbrev (bilaga1) och intervjupersonen gav 

sedan skriftligt samtycke (bilaga 3). Då intensivvård handlar om att vårda kritiskt sjuka 

människor och det är extra känsligt för närstående, kan det ifrågasättas om det var etiskt 

korrekt att intervjua närstående som befinner sig i en livskris. Dock var syftet med 

studien att belysa närståendes upplevelser av vårdmiljön för att i framtiden kunna hjälpa 

närstående i samma situation. Nyttan med denna kunskap bedömdes överstiga risken för 

att skada de närstående som deltog i studien. Parahoo (2006, s.117) betonar att 

intervjupersoner har rätt till integritet men att den kan komma att rubbas under intervjun 

när frågorna ställs. Därför är det viktigt att intervjupersonen är medveten om sin rätt att 

när som helst avbryta intervjun om det känns obehagligt. För en intervjuare gäller det att 

bejaka intervjupersonens beteende i hur han/hon uttrycker känsliga uppgifter. 

Intervjuaren kan omedvetet förtrycka intervjupersonen under intervjun med sitt 

kroppsspråk och sin attityd (Parahoo 2006). 
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RESULTAT 

Närståendes besök inne i rummet har varierat från något dygn till någon vecka. 

Resultatet beskriver närståendes upplevelser av vårdmiljön i ett speciellt inrett 

(interventions/forskningsrum) patientrum på en intensivvårdsavdelning. I tabellen nedan 

presenteras resultatets sex kategorier, 18 underkategorier och två huvudkategorier. 

Subkategorierna är understrukna i resultattexten för att tydliggöra dessa.  

 

Tabell 2. Underkategorier och kategorier 

 

Subkategori Kategori Huvudkategori 

 

Ett isolerat ljud 

Skapade harmoni 

Störande ljud i rummet 

Kunskap om ljud 

 

 

Upplevelse av ljud 

 

 

 

Ljudet och ljuset 
skapar  

trygghet och 
harmoni 

 

 

 

 

 

Naturen och 
interiör reducerar 
känsla av 
instängdhet och 
skapar möten 

Påverkades positivt av ljuset 

Förstärkning av dygnsrytmen 

Lugnande effekt 

 

 

Upplevelse av ljus 

 

Teknisk utrustning som upptar 
rummets yta 

Inga eller få stolar 

 
Upplevelse av interiör 

Sjukhusmiljö ger ingen 
hemmastaddhet. 

Önskan om enkelrum 

 
Upplevelse av att inte känna 
hemmastaddhet 
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Tryggt med tvåssängsrum 

Distraktionen 

Att vilja och orka stanna kvar  

Att kunna se ut 

 

Upplevelse av natur 

Inbjudan till samtal 

Att ha vårdare ständigt 
närvarande 

Inte känt sig i vägen 

 

Upplevelse av mötet med 
vårdare 

 

Upplevelse av ljud 
Närstående i det aktuella rummet upplevde att ljudet var unikt och ett behagligt ljud 

överlag. Intervjupersonerna har upplevt ett isolerat ljud inne i rummet. Med detta menas 

att ljud utifrån var knappt hörbara och uppfattades i stort sett inte alls och att ljuden från 

apparaterna var reducerade. Gemensamt för intervjupersonerna var att ljudet i rummet 

gjorde dem lugna och bidrog till en positiv stämning och skapade harmoni. Resultatet 

beskriver även störande ljud i rummet vilka uppstod när det fanns en annan patient inne 

i rummet. Det draperi som finns mellan sängarna tycktes inte reducera ljuden.  

 

Inledningsvis upplevde intervjupersonerna att ljuden från apparaterna var skrämmande 

och de beskriver att det beror på okunskap kring vad ljuden står för. Det kunde 

uppfattas som att något var fel och att något allvarligt hade inträffat, vilket skapade en 

oro hos de närstående. Intensivvårdssjuksköterskor förklarade vad ljuden från 

apparaterna stod för. Denna kunskap om ljud renderade i trygghet och medvetenhet hos 

de närstående. Närstående beskriver att larmljud som uppfattades som skrämmande 

innebar att det kom intensivvårdssjuksköterskor som åtgärdade orsaken och gav en bra 

förklaring till vad som hade hänt: ”Det pep till ibland och då var det snabbt någon där 

och åtgärdade eller förklarade.” 
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Upplevelse av ljus 

Också ljuset i rummet ingav en känsla av trygghet och harmoni. Intervjupersonerna 

beskriver att rummet i sin helhet bestod av vackra, lugnande färger och tillsammans 

med ljuset blev det trivsamt. 

 

"Det var dämpat och gjorde att färgerna kom fram, det var ju dova färger så att det 

gjorde det behagligt.” 

 

Närstående i studien påverkades positivt av ljuset. De beskrev att ljuset bidrog till en 

förstärkning av dygnsrytm. De menade att ljuset i rummet påverkades av att dagsljuset 

etablerade ”ett fäste” i rummet och de naturliga färgerna i rummet framträdde då utan 

stora kontraster. Dygnsrytmen kunde följas på grund av att ljuset anpassades, vilket 

innebar att ljuset ökades successivt under dagen för att senare på kvällen sänkas och bli 

mörkt. Betydelsen av det harmoniska ljuset ledde till att de närstående orkade stanna 

kvar längre. Det anpassade ljuset var positivt för några av intervjupersonerna som hade 

ögonproblem för även de orkade vara kvar i rummet längre. Jämförelser med andra rum 

gjordes av två av intervjupersonerna vilka vistats på andra IVA-rum tidigare. De 

beskrev interventionsrummets ljussättning som en fördel. Den positiva ljussättningen 

skapade en lugnande effekt hos de närstående och färgsättningen bidrog till att den 

kliniskt vita sjukhusmiljön inte var lika påtaglig.  

 

Upplevelse av interiör 
Närstående upplevde storleken på rummet olika. De allra flesta beskrev rummet som 

litet med mycket teknisk utrustning som upptar rummets yta. Trots detta var inte den 

reella upplevelsen att det var för trångt utan att det var nödvändigt för att kunna bedriva 

vården. Dock var en av intervjupersonerna av en annan uppfattning och menade att 

rummet var alldeles för litet och trångt. Möjligheten att kunna placera en stol var 

begränsad och var det något som skulle utföras, exempelvisen en undersökning, fick 
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man flytta på sig. Det aktuella rummet väckte starka känslor hos intervjupersonen: ”Det 

är egentligen det som var värst och otäckt.” 

 

En annan ytterlighet som framkom var att en av intervjupersonerna upplevde rummet 

som mycket stort och luftigt samt att det var gott om plats. Vidare berättar hon att det 

var mycket brett och att det inte var trångt. 

 

Interiören kunde begränsa närstående i att vara riktigt nära sina kära, därför att det var 

mycket apparater och annan utrustning som tog plats. Närståendes uppfattning om 

apparaterna var dubbel på grund av att de både ingav men också begränsade 

möjligheterna till närhet. De närstående hade därmed förståelse för att apparaterna fanns 

nära intill sängen, trots att de utgjorde ett hinder till kontakt. Inne i rummet fanns det 

inga eller få stolar utan de fick hämtas in efter behov av personal. 

 

Överlag upplevde intervjupersonerna interiören i det aktuella rummet som god och de 

beskrev dämpade färger och tillgänglighet till naturen utanför. Det var faktorer som 

skapade ett lugn hos dem. Interiören betraktades inte som så vitt och sterilt som det 

vanligtvis kan vara på ett sjukhus. Fyra av intervjupersonerna har tidigare erfarenheter 

av vårdrum vid andra intensivvårdsavdelningar. De beskrev att utformningen av 

rummen har betydelse för att kunna vara nära sin närstående. Exempelvis berättade de 

att större rum möjliggör att kunna vara nära i större utsträckning. Universitetskliniker 

och andra intensivvårdsavdelningar, som en del av intervjupersonerna hade erfarenhet 

ifrån, hade enligt deras erfarenheter ofta större rum men mer aktiviteter som orsakar 

störande ljud. Intervjupersonerna betraktade ljudet och interiören i interventionsrummet 

som mer behagligt än på andra vårdrum de vistats i på andra sjukhus.  
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Upplevelse av att inte känna hemmastaddhet 
Otvetydigt beskrev alla intervjupersoner att sjukhusmiljö ger ingen hemmastaddhet. 

Intervjupersonerna upplevde sjukhusmiljön som något främmande och inte som sitt 

hem. En närstående uttryckte detta som: ”Hemma är man ändå aldrig på ett sjukhus.” 

 

Interiören var positiv för intervjupersonerna men de berättade att det inte såg ut så 

hemma hos dem och det finns ingen önskan att ha en intensivvårdsmiljö i sitt hem. 

Däremot skapade kunskap om avdelningens rutiner en trygghet allteftersom de kände 

sig mer vana med miljön. Dock infann sig ingen känsla av att vara hemma. I studien 

framkom en önskan om enkelrum för att främja integritet, möjlighet att skapa egna 

rutiner och få en privat sfär. Några av intervjupersonerna beskrev tryggheten i att det 

fanns en patient i sängen bredvid och tyckte att det var tryggt med tvåssängsrum. De 

befarade att det skulle bli oroligt i händelse av att de blev lämnade ensamma.  

 

”Personalens närvaro var som så att jag kände mig trygg och jag visste att jag kunde 

vara där.” 

 

Alla intervjupersonerna upplevde en trygghet i att ha personal ständigt närvarande men 

synpunkter framkom om att samtal mellan vårdpersonal var störande i interaktionen 

mellan närstående och patient.  

 

”Väldigt mycket personal som var störande då rörde sig mycket på ett så litet rum med 

folk runt.” 
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Upplevelse av naturen 
Alla intervjupersoner förutom en beskrev möjligheten och närheten till naturen som 

något positivt. Utsikt över naturen genom fönster och altandörr gav de närstående 

möjlighet att följa årstiden och dess grönska. Det var något som skapade samtalsämnen 

som flyttade fokus från monitorer, apparater och annat som hörde till 

sjukdomstillståndet. En av intervjupersonerna berättade att hon och hennes make hade 

nära band till naturen. Detta medförde att vårdtiden fortlöpte lättare. Närvaron och att 

kunna se grönskan gjorde då att de kunde prata om tidigare erfarenheter i livet.  

 

”Vi bor ju på landet och det med gårdar maskiner och sådant här och det blev något 

som vi kände igen när vi ser grönskan så vi bad sen att ha fönsterplats för att vi skulle 

kunna följa väderleken.” 

 

Distraktionen som utsikten mot uteplatsen med plantering och möblemang ledde till, var 

att de närstående fick en känsla av att vilja och orka stanna kvar i patientrummet och det 

gav annat att tänka på än den kritiska situation som rådde. Naturens inverkan på 

interiören i rummet bidrog till att färger och ljus framträdde och harmoni skapades. 

Intervjupersonerna berättade att naturen var underhållande och minskade upplevelsen av 

att vara instängd. Däremot uttryckte de närstående ingen önskan om att gå ut till 

utegården. De upplevde närheten till naturen, att kunna se ut och ha möjlighet att få 

frisk luft som något positivt men de ville vara nära den som var sjuk.  

 

”Solens strålar kunde verkligen lysa upp rummet när det var fint väder ute, fin utsikt 

träd och så utanför. Det gjorde att jag stanna kvar.” 

 

Det aktuella rummet och dess anknytning till naturen har skapat en positiv känsla hos 

närstående. Utsikten genom fönstren har skapat en form av verklighetsförankring. 
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Närstående gavs, genom att kunna se ut, en förankring i den tillvaro som råder utanför 

sjukhusvärlden. 

 

Upplevelse av mötet med vårdare 
Under intervjuerna har närstående beskrivit mötet med intensivvårdssjuksköterskor som 

har varit inne på rummet. De har berättat om den unika bekräftelse de har fått som 

närstående, att de blivit sedda och bekräftade likt intensivvårdspatienten. Den 

bekräftelsen uppstår i mötet då personal vänder sig till de närstående. Bekräftelsen har 

exempelvis innehållit en inbjudan till samtal, information om behandling, prognos eller 

ett mellanmänskligt samtal om vardagliga ting. Närstående har upplevt att vårdare har 

tagit sig tid att förklara och svara på frågor om pågående behandling. De allra flesta av 

intervjupersonerna har inte upplevt något negativt med att ha vårdare ständigt 

närvarande. Närstående berättar att de inte känt sig i vägen och att de fått flytta på sig 

inför exempelvis en undersökning har inte upplevts som något negativt.  

 

”Dom ofta var inne och kollade av läget. Det uppskattade jag som anhörig. Då tittade 

dom inte bara på patienten och utrustningen utan, ja de tittade även på mig som 

besökare också. Det betydde mycket för mig.” 

 

Enligt vad närstående berättat var personalens närvaro inget som störde mötet mellan 

närstående och patient. Likaså beskrevs ett fantastiskt möte mellan närstående och 

vårdare. Den ständiga närvaron av vårdare skapade en känsla av att inte kunna vara 

privat men det var inget som besvärade närstående under vårdtiden.  

 

DISKUSSION 

Resultatet presenteras i form av två huvudkategorier. Den första är ”Ljud och ljus 

skapar trygghet och harmoni”. Den andra huvudkategorin är ”Natur och interiör 

reducerar känsla av instängdhet och skapar möten”. Resultatet byggs på underkategorier 
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och kategorier som senare skapar två huvudkategorier. Intervjupersonerna har beskrivit 

det aktuella forskningsrummet så som de levt och upplevt det. 

 

Resultatdiskussion 
Intervjupersonerna är överlag positiva till ljudet som existerade inne på rummet. Det 

fanns några intervjupersoner som hade tidigare erfarenheter från andra 

intensivvårdskliniker och de berättade att ljudnivån var mer besvärande där. Om det 

aktuella rummet berättar intervjupersonerna att ljuden är mer isolerade. Johansson, 

Bergbom, Persson Waye, Ryherd och Lindahl (2012) skriver om ljudnivån inom 

intensivvård och menar att det är ett känt problem sedan tidigare. Forskning visar att 55-

66db inte är ovanligt och högsta uppmätta nivån i deras studie var 80db. Ljudet kommer 

oftast ifrån teknisk apparatur, konversationer mellan personal samt användning av 

annan utrustning för att klara omvårdnaden. I likhet med Johansson et al. (2012) visar 

denna studie att närstående har upplevt ett fåtal negativa händelser som var relaterade 

till ljud som producerades av vårdpersonal. Intervjupersonerna beskrev nästan 

uteslutande positiva upplevelser kring ljudet som var inne på rummet.   

 

Ljudupplevelser 

Estetiken på sjukhus har betydelse. Bland annat bör ljudnivån anpassas efter situationen 

som råder inne på rummet. En trevlig och välanpassad röst kan inbringa en känsla av 

lugn och harmoni (Caspari, Eriksson & Nåden 2006; Johansson et al. 2012). I 

föreliggande studie bekräftas estetikens betydelse genom att intervjupersonerna 

beskrivit ett lugn som uppkommit ur ljudet. Intervjupersonerna har beskrivit ett lugn 

med anledning av att ljudet är dämpat inne på rummet. Detta trots den utsatta situation 

som råder.   

 

Ljusupplevelser 

Resultatet i denna studie visar att upplevelserna av ljuset är positiva. Lamporna har ett 

ljus som är cykliskt med dygnsrytmen vilket var uppskattat. Bland de som var äldre och 

hade problem med ögonen var ljuset behagligt och det gjorde även att de orkade stanna 
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kvar längre hos sin anhörig. Ljuset påverkades av att det fanns fönster i rummet som 

släppte in dagsljus vilket medförde att det blev ett naturligt ljus inne i rummet. Ulrich 

(2006) menar att exponering av dagsljus inne i patientrummet är positivt då det minskar 

depression och smärtproblem. Både Ulrich (2006) och Meriläninen, Kyngäs och Ala- 

Kokko (2010) pekar på ett flertal faktorer i miljön som är viktiga att vara observant på. 

Gällande ljuset är det viktigt att använda sig av dagsljus i möjligaste mån. Detta kan 

innebära att åtgärder som verkligen behöver göras nattetid får göras med en justerbar 

lampa för att försöka behålla dygnsrytmen (Ulrich 2006; Meriläninen et al. 2010).  

 

Enkelrum på IVA 

En del av intervjupersonerna beskrev en tydlig önskan att få tillgång till enkelrum under 

vårdtiden. Detta med anledning av höga ljud ifrån annan patient som vårdades inne i 

rummet och från utrustning som de till en början upplevde störande. Johansson et al. 

(2012) och Ulrich (2006) skriver båda att enkelrum vore den mest optimala åtgärden för 

att reducera ljudnivån. Oavsett enkelrum eller inte är det nödvändigt att reducera 

ljudnivån inne på rummet vilket kan åstadkommas med isolerade tak och väggar. Likaså 

kan vårdare planera sitt arbete och därmed reducera ljuden. Det är oacceptabelt att 

placera teknisk utrustning som har ljud direkt bakom patienten. Johansson et al. (2012) 

och Ulrich (2006) föreslår att intensivvårdspersonal måste öka sin medvetenhet kring 

ljudens påverkan av människan. 

  

Olausson et al. (2011) skriver om rummet som en allmän och privat plats. I 

patientrummet skapas atmosfären av de människor som vistas där, de relationer som 

uppstår samt interiören. Närstående betraktar något av de mest privata stunderna 

tillsammans med okända människor och en främmande miljö (Olausson et al. 2011). 

Olausson, Lindahl och Ekebergh (2013) framhåller vikten av att ha ett fönster inne i 

rummet, att kunna se ut och ges verklighetsförankring och samhörighetskänsla med 

rummet. Rummet bör vara en plats för återhämtning och vila. Genom samarbetet mellan 

personalen och närstående blir rummet en källa för tillit och säkerhet. Interiörens 

tekniska utrustning utgör en stor del av rummet och är en betydelsefull faktor för att 

känna trygghet (Olausson et al. 2013). Intervjupersonerna i denna studie beskrev 
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liknande upplevelser om den tekniska utrustningen. De beskrev att utrustningen 

införlivade en känsla av trygghet, framförallt efter att de fått kunskap om de olika 

ljuden. Kunskapen består i att de närstående fick en trovärdig förklaring till de olika 

larmen från apparaterna. Det framkom att apparaterna tog plats och att det inte gick att 

sitta tillräckligt nära sängen. Vissa upplevde att detta gjorde rummet trångt men ingen 

av de närstående såg det som något problem. Under intervjuerna framkom önskan från 

ett flertal av de närstående om tillgång på enkelrum för att skapa möjlighet att vara mer 

privata. De som förespråkade enkelrum uppfattade det aktuella rummet som för trångt 

och de stördes också delvis av patienten i sängen bredvid. Dock var två av 

intervjupersonerna av annan uppfattning. De upplevde att tvåssängsrum var positivt 

eftersom ensamheten i enkelrum skulle upplevas som skrämmande Istället fann de 

trygghet i att höra ljud från patienten bredvid och dennes besökare. Johannson, 

Bergbom, Persson Waye, Ryherd och Lindahl (2012)  hävdar att enkelrum är det bästa 

alternativet för att reducera ljud. Fördelar med enkelrum är bland annat att kunna ha 

möjlighet att vara helt privat och att kunna sova ostört medan andra blir lugnare av att 

inte vara ensamma på rummet.  

 

En närståendes upplevelser av vårdmiljön i det speciellt inredda patientrummet i 

föreliggande studie var markant avvikande från övriga intervjupersoner. Det aktuella 

rummet väckte starka känslor hos den närstående. Dahlberg och Segesten (2010, s.133) 

menar att människan kan befinna sig i ett tillstånd där miljön och det som finns runt 

omkring inte uppfattas över huvud taget. I samband med ohälsa kan människan drabbas 

av ett existentiellt avbrott och hemkänslan förloras. En kritisk händelse kan skapa ett 

avbrott i kontakten med verkligheten då människans existens är hotad. Detta skulle 

delvis kunna förklara att en av intervjupersonerna i denna studie inte tyckets vara 

mottaglig för patientrummets miljö. 

 

Närhet till patienten 

Intervjupersonerna har berättat om möjligheten att kunna sitta nära sin närstående. Det 

har stundtals varit problematiskt att få plats intill sängen och personal har fått hämta in 

stolar för att närstående skulle kunna sitta ner vid sängen. De har inte alltid fått plats 
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intill sängen med anledning av utrustning som varit placerat där och hindrat närhet. Alla 

intervjupersonerna har uttalat att de inte har känt sig hemma på det aktuella rummet då 

avancerade sängar och övrig utrustning inte uppfattas som den interiör som finns i ens 

hem. Patientrummet på en intensivvårdsavdelning kan enligt Olausson et al. (2011) vara 

chockerande vid en första anblick. För en närstående kan första besöket i ett patientrum 

vara ett uppvaknande där ens liv omvärderas. En kritisk situation och rummets brist på 

utrymme gör att det är svårt att känna sig hemma, vilket kan vara avgörande för att 

kunna vara närvarande och känna sig ”hemma” (Olausson et al. 2011). Föreliggande 

resultat visar att närstående har en enorm tolerans i den svåra situationen som de 

befinner sig i. Detta fynd bekräftas i forskning av Fridh, Forsberg och Bergbom (2009) 

och Eriksson (2011) som beskrivit vård i livets slutskede. Närstående har i dessa studier 

gjort avkall på egna behov och accepterat brister i den fysiska intensivvårdsmiljön, 

samtidigt som det funnits önskemål om att kunna prata ostört i telefon eller ha tillgång 

till ett privat utrymme (Fridh et al. 2009). Föreliggande resultat visar att det var trångt 

på rummet och att stolar inte alltid var tillgängliga utan fick hämtas. Trots detta har de 

närstående inte upplevt detta som ett problem utan har även här varit mycket toleranta. 

Olausson et al. (2011) menar att en tillgänglig stol kan stärka känslan av att känna sig 

hemma. Stolen möjliggör för närstående att kunna sitta riktigt nära, få ögonkontakt och 

ge närstående möjlighet att klara av den kritiska tid de har framför sig. Stolen blir 

därmed en symbol för detta (Olausson et al. 2011).  

 

Tillgång till naturen 

Naturens inverkan på det aktuella rummet upplevdes som positivt. Möjligheterna att 

kunna se ut, följa väderleken, grönskan etcetera bidrog till samtalsämnen och 

tidsfördriv. Studiens resultat överensstämmer med Casparis et al. (2011) artikel om 

naturens betydelse och att det är individers bakgrund som är avgörande för naturens 

påverkan på välbefinnandet. Ulrich (1991) menar att tillgång till naturen är 

hälsofrämjande och reducerar stress. Avsaknaden av fönster kan bidra till ökad ångest 

och förlorad kontakt med verkligheten. Inslag av natur är bra för att reducera och 

blockera tankar som skapar stress och bidrar till en mer harmonisk tillvaro. En längre 

tids exponering eller möjlighet att se naturen skapar hälsofrämjande fördelar (Ulrich 

1991). Detta bekräftas av föreliggande resultat. Möjligheten att se uteplatsen men ändå 
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inte nyttja den, minskade upplevelsen av instängdhet men bidrog ändå till samtalsämnen 

och möten.  

 

Intervjupersonerna har ofta återkommit till mötet med vårdpersonal och beskrivit att de 

blivit bekräftade som personer och fått stor tillit till vårdarna. Olausson et al. (2011) 

framhåller vikten av att närstående får ett bra bemötande eftersom det bidrar till att de 

känner trygghet och harmoni och kan koppla av. I relationen bör vårdarna ha modet att 

möta närståendes rädsla och förtvivlan över den uppkomna situationen. När vårdare 

uppmuntrar och stöder närstående att utföra mindre omvårdnadshandlingar uppfattas 

detta av närstående som en tyst inbjudan och ett välkomnande. Deltagandet i 

omvårdnaden stärker familjebanden och gör att närstående får en roll och känner sig 

behövda (Olausson et al. 2011; Eriksson, 2011). Även Dahlberg och Segesten (2010 

s.121) beskriver vikten av att uppmärksamma och se till närstående inom vårdandet. 

Människan är allt som oftast beroende av en samvaro med andra människor och därför 

är närståendes närvaro och situation av yttersta vikt. Vid vårdtider som drar ut på tiden 

kan närstående komma att får en vårdande roll och delaktiga i vården, vilket kan vara en 

möjlig faktor för att patienten skall återfå hälsa och välbefinnande (Dahlberg & 

Segesten 2010).  

 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att fånga närståendes upplevelser av det speciellt inredda rummet 

och då ansågs öppna intervjuer vara bästa metoden. Tanken är att intervjupersonerna i 

dessa ska kunna tala fritt och öppet om sina erfarenheter och upplevelser. Parahoo 

(2006, s.63) menar att intervjuer är en bättre och säkrare metod för att nå ett resultat i 

jämförelse med en enkätundersökning som alltid har ett visst bortfall. Likaså ger 

kvalitativa forskningsintervjuer möjlighet att få tillgång till erfarenheter, kulturella 

aspekter samt känslor. Nunkoosing (2005) beskriver makt som en negativ faktor under 

en intervju där intervjuaren är kunskapssökande och en auktoritet och därmed har ett 

maktövertag redan från start. Under en pågående intervju skiftar makten fokus genom 
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att positionerna flyttas fram och tillbaka. Intervjupersonen besitter kunskap som 

intervjuaren vill ha och intervjuaren har makt genom sin position och andra verktyg.  

 

En svårighet och svaghet med studiens genomförande har varit att få kontakt med 

personer som velat medverka. En av anledningarna kan vara att ingen tidigare personlig 

kontakt etablerats med avdelningen och personalen. Det hade varit en fördel om den 

verksamhetsförlagda utbildningen utförts där. Då hade vi blivit kända hos personalen 

och troligtvis själva haft lättare att etablera kontakt med närstående som vistats i det 

aktuella rummet. Nu tvingades vi lägga vår tillit till en doktorand som förmedlade 

kontakter genom att tillfråga de närstående om deltagande i studien och sedan förmedla 

telefonnummer till oss. Kontakten försvårades på grund av detta eftersom författarna var 

helt anonyma när intervjupersonerna ringdes upp. Hade intervjupersonerna kontaktats 

redan på avdelningen hade de varit förberedda och vetat vem som skulle ringa upp, 

vilket kunde ha ökat förtroendet och viljan att delta. Det snabba tillvägagångssättet kan 

ses som en styrka på grund av att tiden mellan telefonsamtalet och själva intervjun rörde 

sig om högst några dagar. Styrkan ligger i att de inte hunnit fundera på vad de skulle 

säga eller möjligen oroa sig. Informationsbrev och samtycke lämnades i samband med 

intervjutillfället. Intervjupersonerna fick god tid på sig att läsa igenom samt att ställa 

frågor. Det hade varit önskvärt om informationsbrevet kunnat lämnas innan intervjun 

ägde rum. Det kan anses vara en svaghet i det förfarandet eftersom intervjupersonerna 

möjligen kände sig stressade av att läsa informationsbrevet minuterna innan intervjun 

startades. En provintervju genomfördes för att prova inspelningsutrustning och 

frågeguiden, vilket efteråt ledde till några få korrigeringar i frågeguiden. I samband med 

analysen har vi diskuterat data och huruvida ledande frågor ställts som möjligen kan ha 

påverkat intervjupersonerna. 

 

På grund av svårigheterna med att träffa deltagare genomfördes en telefonintervju med 

diktafon och högtalartelefon. En svaghet med telefonintervjun var att vi då gick miste 

om intervjupersonens kroppsspråk vilket kan ha påverkat tillförlitligheten. Styrkan i att 

genomföra en telefonintervju var att intervjupersonen kanske vågade vara mer öppen, då 
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vi inte satt ansikte mot ansikte och det inte blev så personligt och att informanten 

troligen befann sig i en trygg miljö. Styrkan i de övriga intervjuerna var att båda var 

närvarande när intervjuerna genomfördes. En av oss hade en mer tillbakadragen roll och 

förde anteckningar om kroppsspråk och kom med följdfrågor vid behov. Mellan 

intervjuerna skiftades rollerna i att intervjua samt att vara observator. Därför anses 

tillförlitligheten och trovärdigheten stärkt av att båda var närvarande eftersom det fanns 

mindre utrymme för missförstånd. Anteckningarna hjälpte till att formulera följdfrågor 

och komma framåt i analysarbetet. En svaghet med metoden var att båda saknade 

erfarenhet av att intervjua vilket kan ha påverkat tillförlitligheten negativt. Efter varje 

intervju blev dock kvaliteten bättre genom reflektion och eftertanke. Nunkoosing (2005) 

problematiserar makt och maktpositioner under en intervju som finns i olika former och 

grader och inte sällan skiftar mellan intervjuaren och intervjupersonen. I föreliggande 

studie kan det ses som en nackdel att två intervjuare deltog samtidigt eftersom detta kan 

ha upplevts som ett asymmetriskt maktförhållande av den närstående. Situationen 

riskerar att hamna en bit ifrån ett vardagligt samtal med specifikt syfte, trots att vi 

uppfattade att informanterna kände sig bekväma i situationen.  

 

Tiden för intervjuerna var cirka 15-30 minuter och majoriteten har varit 20-30 minuter. 

Det fanns en farhåga att intervjuerna med detta skulle generera för lite data men i 

efterhand har det visat sig att materialet har varit tillräckligt för att uppnå syftet med 

studien.  

 

Eftersom en kvalitativ studie inbringar en stor mängd data är det enligt Elo, Kääriäinen, 

Kanste, Pölkki, Utriainen och Kyngäs (2014) en fördel att tolka, koda och kategorisera 

data för att uppnå trovärdighet. Elo och Kyngäs (2007) skriver med hänvisning till Polit 

och Beck (2004) att det dessutom är viktigt att visa en koppling mellan resultat och 

insamlad data för att på så vis stärka validiteten. I föreliggande studie har resultatet 

förankrats i data enligt Elo och Kyngäs (2007) analysmetod vilket bedöms ha stärkt 

studiens tillförlitlighet.   
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Författarna har, för att minska risken att förförståelsen ska påverka intervjupersonerna, 

diskuterat och reflekterat över tidigare erfarenheter. Vår förförståelse för miljön på ett 

intensivvårdsrum innefattar teoretiska studier, verksamhetsförlagd utbildning samt 

erfarenheter som legitimerade sjuksköterskor. I möjligaste mån har denna förförståelse 

medvetandegjorts och hanterats, både i datainsamling och dataanalys.  

 

En av intervjuerna skiljer sig från de andra sex. Den är betydligt kortare än de andra och 

intervjupersonens upplevelser kring det aktuella rummet är också helt annorlunda. I 

diskussion med handledaren beslutades att intervjun skulle användas och analyseras. 

 

Studiens resultat kan möjligen vara överförbart till andra intensivvårdsavdelningar 

nationellt. I och med en tydlig presentation av resultatet med citat som styrker det som 

framkommit, förstärks möjligheten för läsaren att bedöma giltigheten. Det som talar 

emot detta är att några av intervjuerna var korta och att det var ett fåtal intervjupersoner 

som ingick i studien. Därmed kan det bli svårt att tillämpa överförbarhet i ett vidare 

perspektiv. Kvale och Brinkman (2009) menar att generalisering av intervjustudier 

försvåras av för få deltagare. Vidare betonar dessa forskare vikten av att förtydliga 

resultaten med citat för att läsaren ska kunna bedöma giltigheten.  

 

Slutsatser 

• Det speciella patientrummet skapar trygghet och harmoni. 

• Det finns en rik tillgång till naturen som ger förankring i verkligheten vilket 

skapar möte, närvaro och distraktion.  

• Intensivvårdspersonal kan arbeta mer för att stärka hemmastaddhet hos 

närstående, exempelvis genom att ställa fram stolar.  

• Utrymmet är litet men har ändå inte upplevts som något större problem. 

• Närstående har hög tolerans för intensivvårdsåtgärder. 
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Kliniska implikationer 
Ur ett samhällsperspektiv är det nödvändigt med en hälsofrämjande miljö så att 

patienten återfår hälsa och välbefinnande snabbare och därmed även förkortar vårdtiden. 

Det sparar pengar och minskar lidandet för patienten. I framtidens utbyggnad av 

intensivvårdsavdelningar torde det därför vara viktigt att bygga patientrum där miljön 

står i fokus, vilket kan främja ett lugn hos patienten, närståendes delaktighet och 

vårdarnas kontaktskapande.  

 

Framtida forskning skulle möjligen kunna studera hur intensivvårdssjuksköterskor 

upplever arbetet i interventions/forskningsrummet. Hur upplevs miljön i 

interventions/forskningsrummet? Kan miljöns påverkan synliggöras i vårdrelationen? 
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Bilaga 1 
 

 

 

Information kring projektet om vårdmiljön på intensivvårdsavdelning 
- Information till dig som är eller har varit närstående på intensivvårdsavdelning. 

 

Bakgrund och syfte 

Vid institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås pågår ett forskningsprojekt 
tillsammans med intensivvårdsavdelningen SÄS, Borås som studerar hur miljön inom 
intensivvård påverkar patienter, personal och närstående. Projektet syftar till att 
identifiera faktorer i vårdmiljön som kan påverka hälsa, välbefinnande och 
tillfrisknande under vårdperioden på intensivvårdsavdelningen (IVA) men även efteråt 
så att vårdkvalitén kan bli ännu bättre i framtiden. Vi är två blivande 
intensivvårdssjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet vid 
institutionen för Vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 
genomför vi ett examensarbete på avancerad nivå. Detta examensarbete sker inom 
ramen för forskningsprojektet beskrivet ovan.  

 

Vårt examensarbete kommer att fokusera de upplevelser och erfarenheter du har som 
närstående när det gäller miljön på det rum som din närstående vårdats. Tidigare 
forskning visar att ljud, ljus och närvaron av teknisk apparatur påverkar den kritiskt 
sjuka intensivvårdspatienten. Ofta påverkas också dygnsrytmen då aktiviteten är hög 
samt att höga ljud och starka lampor är vanligt förekommande. 

 

Förfrågan 

Du har eller har haft en närstående som vårdats på IVA vid SÄS, Borås. Du har tidigare 
via personal på avdelningen tillfrågats om tillåtelse att lämna ut kontaktuppgifter så att 
vi kan kontakta, informera och tillfråga dig om din medverkan. Dina upplevelser och 
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erfarenheter har stor betydelse för vår studie och ger möjlighet att producera kunskap 
som bidrar till att göra vårdmiljön på patientrummet bättre inom intensivvården. 

 

Hur går det till 

Vi kommer att kontakta dig för en intervju i samband med att din närstående vårdas på 
intensivvårdsavdelningen eller en kort tid efteråt. Du har möjlighet att välja plats, 
antingen på sjukhuset eller i din hemmiljö. Det viktigaste är att det känns tryggt för dig. 
Intervjun kommer att spelas in på en digital bandspelare. Den skrivs sedan ut i text av 
oss så att vi kan analysera den. Beräknad tid för intervjun är 30-60 minuter. 

 

Hantering av inspelade intervjuer 

Den information som du bidrar med i intervjun behandlas strikt konfidentiellt och all 
inspelad information kommer att förvaras i ett låst skåp i tio år. Intervjuerna kommer 
bara att läsas av oss och vår handledare. Då resultatet rapporteras, i form av en 
vetenskaplig rapport/publikation, kommer man inte kunna spåra några uppgifter till dig. 
Ansvarig för inspelad information är Högskolan i Borås, Institutionen för 
Vårdvetenskap.  

 

Kommer jag att få reda på resultatet från studien? 

Om du önskar att ta del av resultatet är du välkommen att ta kontakt med någon av 
studenterna eller handledaren som finns namngivna nedan. Skulle intervjuerna komma 
att väcka minnen eller frågor efteråt som behöver klargöras är du välkommen att 
kontakta oss igen.  

 

Frivillighet 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
förklaring. Detta kommer inte på något sätt inverka på bemötande eller vården till din 
närstående eller kommande kontakt med vården.  

 

Ansvariga och övrig information 

Om du har några frågor kring projektet är du varmt välkommen att kontakta någon av 
de namngivna personerna nedanför. 
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Sjuksköterska/Magisterstudent  Sjuksköterska/Magisterstudent 

Henrik Dahlvid   Lena Rutgersson  

Högskolan i Borås   Högskolan i Borås 

Tfn 0730-362614   Tfn 0733-725678 

s121565@hb.student.se   s123148@hb.student.se 

 

Handledare 

Berit Lindahl, Universitetslektor 

Institutionen för Vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

033-435 4739 

berit.lindahl@hb.se 

mailto:s121565@hb.student.se
mailto:s123148@hb.student.se
mailto:berit.lindahl@hb.se
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Bilaga 2. 
 

 

 
Enhetschefens godkännande av datainsamling för projektet 
”Patientrummets interiör och utformning på 
intensivvårdsavdelning – dess betydelse för hälsa, välbefinnande 
och trivsel – närståendes perspektiv.” 
Vi är två blivande intensivvårdssjuksköterskor som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, Högskolan i Borås. 
Som en del i denna utbildning genomför vi ett examensarbete på avancerad nivå. Vårt 
syfte är att beskriva närståendes upplevelser av att besöka och vistas i det speciellt 
inredda interventions/forskningsrum på er intensivvårdsavdelning. Examensarbetet 
ingår därmed som en del i det på avdelningen pågående forskningsprojektet och som 
prövats Göteborgs Universitets forskningsetiska kommitté (Diarie. Nr 695-10). Vi 
behöver enhetschefs godkännande för att senare, med hjälp av forskningssjuksköterska 
och doktorand som finns på plats, kunna identifiera lämpliga personer som varit/är 
närstående och som skulle kunna vara intresserade av att dela med sig av sina 
erfarenheter av vårdmiljön i interventionsrummet. Studien bygger på data i form av 
kvalitativa forskningsintervjuer med sex till åtta närstående. Intervjuerna kommer att 
genomföras under mars - april 2014. Plats och tidpunkt kommer vi att avtala 
tillsammans med intervjupersonerna. Tidsåtgången för intervjun beräknas till cirka 30 – 
60 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in på en bandspelare för att sedan skrivas ut 
ordagrant. Datamaterial som insamlas kommer att behandlas konfidentiellt och skrivas 
ut i text. Det är enbart vi och vår handledare som kommer att ta del av materialet. 
Intervjupersonerna kommer att få muntlig och skriftlig information om att deras 
deltagande i studien är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när som helst utan 
förklaring. Då studien rapporteras kommer det inte gå att identifiera någon av 
intervjupersonerna. När examensarbetet är examinerat och klart kommer ett färdigt 
exemplar att lämnas till avdelningen.  
Med varma hälsningar  
__________________________ Lena Rutgersson 
E-post: lena.rutgersson@hotmail.com 
Tfn: 0733725678 
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__________________________ Henrik Dahlvid 
E-post: s121565@hb.student.se 
Tfn: 0730362614 
 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  
Handledare  
Berit Lindahl 
Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap Högskolan i Borås 
E-post: berit.lindahl@hb.se 
Tfn  033-4354739 
 
Undertecknad enhetschef har idag gett sitt informerade samtycke och godkänner härmed 
att Lena Rutgersson och Henrik Dahlvid genomför datainsamling för sitt examensarbete 
vilket utgör del i projektet ”Patientrummets interiör och utformning på 
intensivvårdsavdelning – dess betydelse för hälsa, välbefinnande och trivsel – 
närståendes perspektiv”.  
/ 2014_______________________________  
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Bilaga 3. 

Skriftligt samtycke till att delta i projekt kring närståendes miljö på 
intensivvårdsrummet. 

Till närstående 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om detta projekt där 
närståendes upplevelser/erfarenheter är av intresse för forskning. Jag har 
fått möjlighet att läsa igenom allt i lugn och ro och fått möjligheter att ställa 
frågor.  

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att intervjuas och att studenterna tillåts 
att publicera avkodad intervju i sin kommande uppsats.  

 

Jag är väl medveten om att deltagandet är frivilligt, samt att jag kan avbryta 
närsomhelst utan att motivera varför. Mina kommande kontakter med 
hälso- och sjukvården kommer inte att påverkas av mitt deltagande. 

 

Datum________________________ 

 

 

Närståendes underskrift___________ 

 

 

Sjuksköterska/Magisterstudent  Sjuksköterska/Magisterstudent 

Henrik Dahlvid   Lena Rutgersson  

Högskolan i Borås   Högskolan i Borås 
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Tfn 0730-362614   Tfn 0733-725678 

s121565@hb.student.se   s123148@hb.student.se 

 

Handledare 

Berit Lindahl, Universitetslektor 

Institutionen för Vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

033-435 4739 

berit.lindahl@hb.se 

 

mailto:s121565@hb.student.se
mailto:s123148@hb.student.se
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Bilaga 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Demografisk data 

 

 

Tidigare erfarenheter från intensivvård. 

 

 

Kön? 

 

 

Ålder? 

 

 

 

Öppen frågeguide 
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Kommer du ihåg ljudet i rummet? 

  
 Kan du berätta mer om det? 

 Hur upplevde du det? 

  

 

Kan du berätta om din upplevelse kring ljuset i rummet? 

 

  
 Hur upplevde du det? 

Hur påverkades du av ljuset? På vilket sätt? 

 

 

Kan du berätta om den Interiören du upplevde under tiden i rummet? 

 

 Fanns det något som påverka dig negativt av interiören? 

 

Kunde Du känna hemmastaddhet på rummet? 

 

 Kände du dig hemma i miljön?  

 

 

Fanns naturen tillgänglig för dig? 

 

 Kunde du gå ut? 
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Något att tillägga? 
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