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SAMMANFATTNING 

Syftet var att undersöka cancerpatienters uppfattning av vårdmiljön och dess inverkan på 

upplevelsen av omhändertagandet. 

 

Studien var kvalitativ med explorativ design. Urvalet var strategiskt och åtta cancerpatienter 

intervjuades. Materialet transkriberades och analyserades med en innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman. 

 

Analysen resulterade i ett övergripande tema, hur vårdmiljön ser ut är underordnat, det 

viktigaste för uppfattningen av vårdmiljön är personalens bemötande och omhändertagande. 

Onkologverksamhetens integrering i vårdavdelningen hade betydelse för tryggheten och 

integriteten. Deltagarna saknade att kunna välja avskildhet eller gemenskap och behovet av 

integritet tillgodosågs inte. En hemlik miljö uppgavs bidra till deltagarnas välbefinnande och 

önskemål om miljöns utformning framkom i analysen.  

 

Det allra viktigaste för uppfattningen av vårdmiljön är personalens bemötande och 

omhändertagande. En omsorgsfull vårdmiljö med trygghet och integritet kan skapas genom 

att erbjuda patienten enskildhet under behandlingen samt hitta sätt att samtala ostört. Små 

förändringar kan förbättra patienternas upplevelse av vårdmiljön. Vårdpersonalen kan 

möblera så att det tas hänsyn till integritet, tänka på färgsättning, val av möbler och övrig 

inredning.  

 

 

Nyckelord: vårdmiljö, omvårdnad, upplevelse, patient, cancerpatient 

 

 

 



ABSTRACT 

The aim was to examine cancer patients' perception of the care environment and its impact on 

the experience of care. 

 

The study was qualitative with exploratory design. The selection was strategic and eight 

cancer patients were interviewed. The material transcribed and analyzed using a content 

analysis according Granheim and Lundman. 

 

The analysis resulted in an overall theme, how the care environment looks is subordinate, the 

most important for the perception of the care environment is the staff's treatment and care. 

Oncology operations integration in nursing ward had significance for the safety and integrity. 

Participants lacked be able to choose seclusion or community and the need for integrity is not 

fulfilled A home-like environment was reported to contribute to participants' wellbeing and 

wishes for environmental design emerged in the analysis. 

 

Most important for the perception of the care environment is the staff's treatment and care. A 

caring care environment including security and privacy can be created by providing patient 

privacy during treatment and find a way to talk undisturbed. Small changes can improve 

patients' experience of care environment. Care staff can furnish so that it takes into account 

privacy, think about colors, choice of furniture and other furnishings.  
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BAKGRUND 

De flesta sjukhus har byggts och utformats under årtionden då patienten sågs som ett 

vårdobjekt vilket styrt både innehåll och utformning av lokalerna. För att det skall kunna ges 

en god professionell vård behövs kunskaper om miljöns roll och betydelse i dagens sjukvård 

(Fridell, 1998). Den fysiska miljöns del i patientens välbefinnande har varit förbisedd i 

tidigare forskning (Devlin & Arneill, 2003). Ökade kunskaper om den fysiska vårdmiljön och 

dess betydelse för patientens upplevelse av omvårdnaden kan bli en resurs för en vård av god 

och hög kvalitet (Fridell, 1998). En god hälso- och sjukvård skall, enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763), ges med respekt för alla människors lika värde, liksom för den 

enskilda människans värdighet. Enligt 2 a § skall också hälso- och sjukvården ”bedrivas så 

att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt 

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av 

trygghet i vården och behandlingen, 

2. vara lätt tillgänglig, 

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, 

5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.” (SFS, 1982:763). 

 

Estetik och trygghet 

Maslow åskådliggör människans grundbehov på det psykologiska planet med bilden av en 

trappa, den så kallade behovstrappan. Behovstrappan börjar med fysiologiska behov på 

nedersta steget och därefter trygghet, gemenskap, uppskattning och självförverkligande. Om 

vi accepterar dessa behov som grundläggande för den mänskliga existensen har vi en 

helhetssyn på människan. Under livets gång varierar den enskilde individens behov. 

Människans estetiska behov bestäms utifrån den enskilda individens preferenser och kan 

variera hos individen beroende på dennes hälsa eller ohälsa. Det estetiska behovet bör 

uppmärksammas samtidigt som de fysiologiska behoven tillfredsställs till exempel vid en 

måltid genom en vacker dukning med servetter och blommor i vackra färger. Trygghet kan till 

viss del skapas av miljön. Trygghetsbehovet ökar i krissituationer i livet, till exempel vid 

sjukdom. Om en person behöver läggas in på sjukhus kan personalen uppmuntra till att ta med 

till exempel ett foto eller en prydnadssak som betyder mycket för att på så sätt skapa trygghet. 

På det fjärde steget i Maslows behovstrappa, uppskattning och människovärde, finns ett 

uttalat estetiskt behov (Wikström, 1997). Estetik är ett mycket viktigt men eftersatt område 

inom sjukhusmiljön (Caspari, Eriksson & Nåden, 2006). 
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Vårdmiljö 

Florence Nightingale anlade den filosofiska grunden till modern omvårdnad. Nightingale 

menade att sjuksköterskor skulle vara alerta, observanta och agera intelligent och oberoende. 

Hon ansåg också att miljön hade stor betydelse i preventivt syfte för välbefinnande och 

tillfrisknande och gav konkreta exempel på miljöns utformning för att stödja kroppens egen 

läkande kraft. Hennes omvårdnadsprinciper är fortfarande relevanta, nämligen att skapa en 

terapeutisk miljö för patienten, att patienten ska vårdas med empati och att patienten ska 

hjälpas att återfå sitt oberoende. Principer som har vidareutvecklats och fått allt större 

betydelse i dagens omvårdnad. Enligt Nightingale var omgivningsfaktorer som lugn och ro, 

ren miljö och estetiska perspektiv nyckelfaktorer i patientens omgivning för att förhindra 

sjukdom och för att återfå hälsan. Hon ansåg också att en omväxlande och variationsrik miljö 

ger patienten, oavsett diagnos, ett glatt humör och gynnar tillfrisknande. En patient som inte 

har möjlighet att se ut genom ett fönster utan enbart har en vägg att se på utsätts med stor 

sannolikhet för onödigt lidande. En terapeutisk miljö innefattar bland annat miljöns 

utformning med visuell konst samt musik, poesi och litteratur. För att öka vårdmiljöns 

hälsobefrämjande aspekter behövs dessa estetiska uttrycksformer och i dessa miljöer 

underlättas möjligheter att göra nya bekantskaper och att umgås. En terapeutisk miljö bidrar 

också till att skapa hög kvalitet i patientvården (Wikström, 1997). Enligt socialstyrelsens 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor skall också sjuksköterskan reflektera över och  

medverka till att skapa och utveckla en god vårdmiljö samt värna om det estetiska i miljön 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

Att drabbas av cancer är oftast väldigt krävande och den drabbade utsätts för mycket 

påfrestning både fysiskt, psykiskt och känslomässigt (Groff, Carlson, Tsang & Potter, 2008). 

Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2006); Groff, et al, (2008) och Geimer-Flanders 

(2009) visade i sina studier att vårdmiljön förmedlade olika budskap som påverkar både 

patientens upplevelse och beteende. Vårdmiljön kunde ge budskap om nivån på omvårdnaden 

eller brist på omvårdnad.  Vårdmiljön kunde också både lindra lidande men även orsaka 

lidande. Miljön symboliserade den vård som gavs på avdelningen. I Rowlands och Noble 

(2008); Tsai, Wang, Liao, Lu, Sun, Lin och Breen (2007) och Groff, et al, (2008) studier 

uppgav patienterna att vårdmiljön hade inverkan på deras humör. Majoriteten framhöll 

betydelsen av en miljö som skulle vara ljus och luftig, det gjorde att de mådde bättre. Även 

Fowler, Macrae, Stern, Harrison, Gerteis, Walker, Edgman-Levitan & Ruga,  (1999) fann i sin 

studie att miljön påverkade både patienter och anhöriga. De ville ha en miljö som underlättade 
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tillgängligheten till personalen, den skulle vara bekväm, säker och trygg. Miljön skulle också 

ha omsorg om familjen och främja sekretess och integritet samt ta hänsyn till funktions-

nedsättningar. 

 

Omsorgsfull vårdmiljö 

”Omsorg i en omvårdnadssituation innebär att ta hand om en människa i kris eller i någon 

form av beroendeställning. Det kan innebära att ge stöd och hjälp åt patienten i syfte att 

förbättra dennes livssituation. Men det kan också innebära att vårdaren har förmåga att 

lyssna till och tillgodose den enskilde vårdtagarens specifika behov. Dessa kan variera 

avsevärt mellan olika vårdtagare” (Wikström. 1997, s. 141). Vårdmiljön ger förutsättningar 

för upplevelse av omsorg för patienten. Om patienten kan tolka och förstå omgivningen, att 

hitta och finna sig tillrätta i den, ges förutsättningar som kan påverka patientens upplevelse av 

självbestämmande och oberoende. En omsorgsfullt utformad vårdmiljö visar respekt för 

patientens integritet genom bland annat lugnt och behagligt ljud och ljus samt erbjuder 

alternativ för avskildhet och gemenskap (Devlin & Arneill, 2003; Fridell, 1998). En miljö 

utformad med omsorg har en estetisk dimension och upplevs bland annat som behaglig, 

ombonad, trivsam och bekväm. En omsorgsfullt, estetiskt utformad vårdmiljö är också en 

resurs i vårdpersonalens utförande av en god vård (Caspari, Nåden & Eriksson, 2007; Fridell, 

1998).  

 

Edvardsson et. al. (2006) menar att deras studie visade att den fysiska miljön förmedlar 

budskap om både omsorg och brist på omsorg vilket måste beaktas och användas inom 

omvårdnad. Den fysiska miljön omsluter patienten och påverkar upplevelsen av den givna 

vården. I Park och Mattson (2009) studie uppgav patienterna att växter i patientrummen 

bidrog till en positiv uppfattning av sjukhuset och personalen. Dammråttor och en tom 

tavelkrok kan ses som obetydliga saker, samt placeringen av enheten eller avdelningen, men 

kan av patienten uppfattas som symboler för vilken typ av omsorg som ges där (Edvardsson 

et. al., 2006). En patient beskrev att han blev hjälpt att glömma sin ångest och oro genom 

vårdmiljön där det fanns pussel, akvarium, tavlor och fönster med utsikt mot naturen. Växter 

hjälpte även patienterna att slappna av och minskade deras oro (Edvardsson et.al., 2006; Park 

& Mattson, 2009). Det måste också finnas en balans mellan patientens möjlighet till umgänge 

med andra patienter och integritet, patienten behöver erbjudas valfrihet (Edvardsson et.al., 

2006; Douglas och Douglas, 2004). I resultatet av Douglas och Douglas (2004) studie 
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framkom att en av de viktigaste faktorerna i vårdmiljön var att patienterna kunde känna sig 

trygga för då lindrades deras bekymmer.  

 

I Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2005) och Edvardsson, et. al. (2006) studier uppgav 

patienterna att om det var ostädat och smutsigt sågs som en indikator på den vård som gavs 

samt väckte frågor och känslor av hur renliga personalen var. I Edvardsson, et. al. (2006) 

uppfattade patienterna dammråttor på golvet som symbol för att personalen inte tog hand om 

patienterna eftersom de inte tog hand om sin arbetsplats. En kvinna avbröt till och med sin 

behandling på grund av att hon inte hade annat att titta på än en tom tavelkrok. Detta 

symboliserade för kvinnan att personalen var dålig, tog de inte hand om den inre vårdmiljön 

så innebar det att de skulle försumma henne också. Den fysiska vårdmiljön symboliserade för 

kvinnan att avdelningen var mörk, ledsen och sliten. Vissna blommor på avdelningen 

symboliserade för vissa patienter den egna stundande döden. Om personalen inte brydde sig 

om miljön symboliserade det att personalen inte brydde sig om patienterna. Även Fowler, et. 

al. (1999); Rowlands och Noble (2008); Williams och Irurita (2005); Williams et.al., (2008) 

studier visade att patienterna upplevde känslomässigt obehag relaterat till bland annat miljön, 

ostädad och smutsig sjukhusmiljö upplevdes obehagligt. Det var också viktigt för patienterna 

att de kunde se ut till naturen genom fönster och att ha tillgång till frisk luft.  

 

Utformningen av vårdmiljön 

Patienter som ingick i Edvardsson, et al. (2006) studie behandlades bland annat med 

strålbehandling på en enhet som låg i en källare. Detta symboliserade för patienterna en 

långsam metod för död och de uppstod känslor av att patienterna skulle gömmas undan. En 

patient uppfattade behandlingen i källaren som en signal om att cancersjukdomen skall man 

inte prata om eftersom behandlingsenheten behövde ”gömmas” i källaren. I studien ingick 

även personal och vissa av dem som arbetade på strålningsenheten upplevde det som att de 

hade ett mindre värde i förhållande till de som arbetade på andra avdelningar vid 

onkologkliniken.  

 

Patienterna upplevde känslomässig tröst när sjukhusmiljön var ”hemlik” (Douglas och 

Douglas, 2004; Williams & Irurita, 2005 och Williams, et.al., 2008) och att det fanns 

tidningar, böcker och tv var viktigt för att förhindra känslor av tristess (Fowler, et al., 1999; 

Williams & Irurita, 2005 och Williams, et.al., 2008) Studien av Edvardsson et. al. (2006) 

visade också att det upplevdes professionellt och välkomnande med en reception med 
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personal, det gjorde att patienterna kände sig sedda och de kunde få ställa frågor utan att 

behöva känna sig som en belastning. Det gjorde att de upplevde delaktighet och säkerhet. 

Receptionen med väntrum som låg i mitten av enheten upplevdes av flera patienter som 

positivt på grund av att de då kunde se personalen när de passerade och få en kort hälsning 

som också bidrog till att de kände sig sedda. Öppna dörrar och synlig personal ledde till en 

upplevelse av öppenhet och engagemang i vården. Många stängda dörrar upplevdes negativt. 

Andra patienter däremot ville ha integritet, de önskade att det fanns valmöjligheter med olika 

ställen att sitta och vänta på behandling för att slippa komma för nära de övriga patienterna. 

De ville kunna välja om de ville umgås med, eller dra sig undan från de övriga patienterna, 

vilket även framkom i studien av Douglas och Douglas (2004). För några av deltagarna i 

Edvardsson, et. al. (2006) studie innebar att komma för nära de andra patienterna att de blev 

exponerade och de hade önskat en mer privat sfär. I Fowler, et. al. (1999) studie uppgav alla 

patienterna att de önskade en vårdmiljö som uppfyllde deras behov av integritet och att 

vårdpersonalen tog hänsyn till sekretessen i väntrummet och vid inskrivningssamtal. 

 

I Kline, Baylis, Chatur, Morrison, White, Flin och Ghali (2007) studie ingick patienter som 

vårdats på en traditionell vårdavdelning och sedan flyttades till en ny toppmodern (State-of-

the-art) avdelning med bland annat dominans av enkelrum, rymliga utrymmen för familjer 

och besökare samt unika egenskaper för vårdhygien. Deltagarna fick innan flytten betygsätta 

miljön för att sedan efter flytten till den nya avdelningen även skatta denna miljö. Resultatet 

visade att när vårdmiljön förbättrades uppfattades hela sjukhusvistelsen mer positiv. Inom de 

områden där miljön hade inverkan på patientvården skattade patienterna högre. Enskilda rum, 

med möjlighet till avskildhet, och inredning som var i bättre skick jämfört med den gamla 

avdelningen, gjorde att atmosfären upplevdes som mer vilsam. Betygsättningen på personalen 

skilde sig inte åt vilket visade att upplevelsen av mötet med personalen inte var beroende av 

miljön. Några av de viktigaste faktorerna som framkom om vårdmiljön i Douglas och 

Douglas (2004) studie var att det skulle vara en hemtrevlig miljö, fönster att kunna se ut 

genom, möjlighet till frisk luft och saker att sysselsätta sig med.  Patienternas attityder och 

uppfattningar om den byggda miljön påverkades av den ”allmänna” atmosfären. 

Uppfattningen om en patientvänlig miljö hade att göra med hur personalen var, hur det kändes 

att vara där mer än hur det såg ut (Douglas & Douglas, 2004; Shattel, Hogan & Thomas, 

2005). 
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Personlig kontroll 

Vid genomgång av tidigare litteratur visar sig personlig kontroll vara viktig för emotionellt 

välmående (Devlin & Arneill, 2003; Fowler, et. al., 1999; Williams, Dawson & Kristjanson, 

2008; Williams & Irurita, 2005). Fowler et. al., (1999) studie visade att den fysiska miljön kan 

underlätta patientens känsla av kontroll och välbefinnande vilket gav patienterna tröst och 

stöd till att anpassa sig och hantera sin sjukdom. Enligt Williams och Iruritas (2005) studie 

kände sig patienterna nedvärderade när de inte hade personlig kontroll över fysiska besvär 

som uppstod under sjukhusvistelsen på grund av till exempel sängar och stolar som var 

obekväma. Resultatet av Douglas och Douglas (2004) studie visade att patienterna upplevde 

förlust av självständighet och kontroll då de inte själva kunde välja när de skulle äta och 

dricka och vad de skulle se på tv.  

 

Stödjande vårdmiljö 

Patienterna uppgav att de upplevde stöd i vårdmiljön genom till exempel att oväntat bli 

serverade en kopp kaffe eller överväldigas av en vacker fysisk miljö. De kände sig också 

avslappnade och trygga i en miljö där de blev sedda och med personal som brydde sig om 

dem. Patienterna uppskattade när personalen ”gjorde lite extra” som till exempel dekorerade 

ett bord med en rönnbärskvist (Edvardsson, et. al., 2005; Shattell, et. al., 2005). Ett tema som 

framkom i Edvardsson, et. al. (2005) var ”att vara i en familjär miljö”, vilket representerades 

av bland annat vackra blommor, gardiner, tavlor och utsikt genom ett fönster, som bidrog till 

känslor av meningsfullhet och hoppfullhet. Att vara i en familjär miljö innebar att kunna 

avleda tankarna och patienterna upplevde att de kunde fly från sin situation ett tag. 

 

Problemformulering 

I mitt arbete som sjuksköterska på en kirurgklinik och cytostatikamottagning träffar jag 

många cancerpatienter. Både cytostatikamottagningen och onkologmottagningen är 

integrerade i kirurgavdelningen som är en liten avdelning med nio vårdplatser. Avdelningen 

består av en korridor med patientrum, läkarexpeditioner och cytostatikamottagning. Det vistas 

emellanåt väldigt mycket patienter på avdelningen. Det är patienter som är inneliggande och 

ska skrivas in eller skrivas ut, de som kommer för cytostatikabehandling och de som kommer 

för onkologbesök. Det finns ett dagrum och några stolar i korridoren utanför onkologdoktorns 

mottagningsrum och dit är cancerpatienterna hänvisade när de kommer för besök till 

onkologmottagning och cytostatikamottagning. När patienten står på tur att få komma in till 

onkologläkaren sitter de på dessa stolar utanför mottagningsrummet. De patienter som skall 
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till cytostatikamottagningen sitter och väntar i dagrummet tillsammans med inneliggande 

patienter som antingen äter lunch eller ser på tv. Diskussioner har förts vid ett flertal tillfällen 

med kollegor om detta är en bra miljö för våra cancerpatienter. Det har också framkommit vid 

några tillfällen att patienterna klagat över miljön, att de måste sitta med ”alla andra” och att de 

inte mår bra av att sitta i korridoren där det rullas sängar fram och tillbaka till operation med 

inneliggande patienter och väldigt många personer i omlopp. Detta ökade mitt intresse för att 

ta reda på mer om hur patienterna upplever vårdmiljön. Tidigare studier påvisar också att 

vårdmiljön både förmedlar budskap om nivån på omvårdnad eller brist på omvårdnad och att 

vårdmiljön kan lindra eller orsaka lidande (Edvardsson, et. al., 2006; Groff, et al, (2008) och 

Geimer-Flanders (2009). Artikelsökningen till bakgrunden gav ett fåtal träffar där specifikt 

cancerpatienters upplevelse av vårdmiljön studerats.  Det finns ett behov av fler studier om 

cancerpatienters uppfattning av vårdmiljön för att kunna utforma en vårdmiljö som uppfyller 

deras önskemål och bidrar till en god omvårdnad. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening 

(2010) omfattar miljö som begrepp ”både den fysiska miljön runt omkring oss och den 

psykosociala miljön, som handlar om hur det känns att var i miljön” vilket innefattar 

begreppet vårdmiljö även i denna studie. Den fysiska miljön innefattar bland annat rummets 

storlek, färgsättning, ljus, möbler och textilier. Den psykosociala miljön innefattar 

upplevelsen av att vara i miljön. Författaren vill genom denna studie beskriva cancerpatienters 

upplevelse av vårdmiljön för att ge kunskap om hur vårdmiljön ska kunna utformas och 

förbättras.  

 

Syfte 

Syftet var att undersöka cancerpatienters uppfattning av vårdmiljön och dess inverkan på 

upplevelsen av omhändertagandet. 

 

METOD 

Design 

Studien utfördes som en kvalitativ intervjustudie med explorativ design. Kvalitativa 

forskningsmetoder används för att studera människors erfarenheter, upplevelser, motiv, 

förväntningar, tankar och attityder samt för att få ökad förståelse för varför människor handlar 

som de gör. När forskaren vill beskriva och analysera karaktärsdrag och egenskaper hos 

fenomen som ska studeras är kvalitativa metoder aktuella (Malterud, 2009; Patel & Davidson, 

2011). Olika faktorer såsom ålder, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och social 
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bakgrund kan påverka resultatet av en kvalitativ intervju (Patel & Davidson, 2011). En 

intervju med explorativ design är enligt Kvale (1997) öppen och mindre strukturerad där 

intervjuaren följer upp deltagarens svar med nya frågor om det valda ämnet. Forskaren 

hjälper, genom djupgående samtal, studiedeltagaren att beskriva livserfarenheter utan att leda 

samtalet (Polit & Beck, 2012). Den förförståelse som forskaren bär med sig in i 

forskningsprojektet kan ge näring och styrka till projektet och är en viktig motivation till att 

forska kring ett särskilt tema (Malterud, 2009; Patel & Davidson, 2011). Foskaren bör dock 

vara medveten om sin förförståelse för att den kvalitativa intervjun skall påverkas i så låg 

omfattning som möjligt (Patel & Davidson, 2011). Målet med kvalitativa metoder är inte att 

förklara utan mer att förstå (Malterud, 2009).  

 

Urval 

Deltagarna bestod av cancerpatienter från en onkologisk mottagning och cytostatika-

mottagning från ett sjukhus i Mellansverige. Urvalet var strategiskt utgående från kön, ålder, 

cancerdiagnos samt stadie av sjukdom. Inklusionskriterier var cancerpatienter som varit på 

besök på onkologmottagningen och fick cytostatikabehandling. Exklusionskriterier var 

patienter som kom på nybesök. Åtta patienter tillfrågades om deltagande och samtliga 

önskade delta i studien. Fyra män och fyra kvinnor som var mellan 43-80 år ingick i studien. 

Deltagarna hade olika cancerdiagnoser, bröstcancer, rektalcancer, coloncancer och 

gallgångscancer. Sex av deltagarna hade palliativ behandling, två deltagare hade adjuvant 

behandling (tilläggsbehandling för att förebygga återfall) och antalet behandlingar som 

deltagaren fått varierade. Åtta deltagare ansågs tillräckligt många för att ge variation i 

upplevelsen av miljön och ändå hanterbart för den tid som fanns avsatt för studien.  

 

Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna inleddes med neutrala frågor om bakgrundvariablerna ålder på deltagaren och hur 

länge deltagaren varit sjuk. Dessutom avslutades intervjuerna med att ge utrymme till 

kommentarer och tillägg som ansågs betydelsefullt för deltagarna och inte kommit med i 

frågorna i enlighet med Patel och Davidson (2011). Datainsamling skedde med hjälp av en 

semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 1) där fyra öppna frågor användes inledningsvis, t ex. 

Kan du berätta om ett besök på onkologmottagningen då miljön känts trevlig, samt fem 

uppföljande frågor, såsom Hur upplevde du väntrummet avseende atmosfären, var det lugnt 

och behagligt? Hur upplevde du väntrummet avseende renlighet, ljud, ljus och färgsättning 

m.m.? Öppna frågor valdes för att låta deltagarna beskriva upplevelsen av och uppfattningen 
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om miljön med sina egna ord, vilket beskrivs av Polit och Beck (2012). Förutom frågorna 

enligt intervjuguiden ställdes även följdfrågor som uppstod under intervjuerna. 

 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd att utföra studien inhämtades skriftligt från verksamhetschef och avdelningschef. 

Rekrytering av deltagare till studien utfördes av författaren på onkologmottagningen i 

samband med att patienten kom för att få cytostatikabehandling. De patienter som accepterade 

att delta, gavs muntlig och skriftlig information om studien (Bilaga 2) och tid bokades för 

intervju. Eftersom patienterna rekryterades av författaren själv, som gett behandling till 

patienterna och byggt en relation med dem, så togs extra hänsyn till detta vid rekryteringen 

för att minimera risken att den tillfrågade skulle känna sig tvingad att tacka ja. Noggrann 

information gavs om att det var helt frivilligt och inte på något sätt skulle inverka på varken 

behandlingen eller relationen om patienten inte önskade delta i studien eller önskade avbryta 

sin medverkan. Innan patienten tog beslut om att delta gavs också noggrann information om 

att bandinspelningarna skulle behandlas under sekretess och få ett nummer istället för namn 

och att banden skulle förvaras inlåsta i författarens hem. Patienten fick samtidigt veta att 

endast författaren och eventuellt handledaren skulle ha tillgång till banden och att dessa skulle 

förstöras när uppsatsen var klar och godkänd. Noggrann information gavs också innan 

intervjun startade att deltagaren var helt fri att avbryta och avstå deltagande under hela 

uppsatsens gång utan att uppge skäl. Studien utfördes under våren 2012. Bandade intervjuer 

utfördes enskilt i lokal som patienten själv fick välja. Alla deltagare valde att intervjuas på 

sjukhuset. Varje intervju varade 30-60 minuter. Två provintervjuer utfördes för att utvärdera 

intervjuguiden varav en provintervju valdes av författaren att ingå i studien då den ansågs 

vara av god kvalitet. 

 

Bearbetning och analys 

Bearbetning av materialet genomfördes utifrån kvalitativ, manifest innehållsanalys. 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet av författaren och analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2008). Författaren lyssnade igenom banden 

och jämförde med den skrivna texten. Intervjuerna lästes sedan igenom ett flertal gånger av 

författaren i syfte att få en känsla av helheten. Från texten i varje intervju plockades sedan ut 

meningsbärande enheter som kondenserades och innebörden sammanfattades och tilldelas 

koder. De olika koderna jämfördes utifrån likheter och skillnader och sorterades in i 



10 

 

underkategorier och sedan i kategorier (jmf Lundman & Graneheim, 2008). Exempel på 

analysprocessen redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Vårdmiljön, ja i det 

ingår ju absolut 

personalens 

bemötande, ja det 

tycker jag Ja 

absolut, umm,   

Bemötande är ju 

enormt viktigt och 

samtidigt så ska 

man ju vara sig 

själv också som 

personal och så.   

Det är så otroligt 

viktigt med empati. 

Ja det drar ju ner 

alltihop i såna fall 

då. För möts jag av 

en kall 

sjuksköterka som 

egentligen inte bryr 

sig om mig det är, 

det drar ju ner allt. 

Umm,,   

I vårdmiljön ingår 

absolut 

personalens 

bemötande. 

Bemötande är 

enormt viktigt 

och man ska vara 

sig själv som 

personal. Det är 

otroligt viktigt 

med empati. Det 

drar ner alltihop 

om jag möts av en 

kall sjuksköterska 

som egentligen 

inte bryr sig om 

mig 

Personalens 

bemötande ingår i 

vårdmiljön. 

Bemötande och 

empati är enormt 

viktigt. 

Dåligt bemötande 

drar ner 

upplevelsen av 

vårdmiljön. 

Personalens 

bemötande 

påverkar 

upplevelsen av 

miljön. 

 

Stöd i vårdmiljön 

 

Man skulle ju 

aldrig öppna sig 

alltså om nån 

annan ligger och 

kan lyssna, jag 

skulle inte kunna 

göra det. Nej men 

jag har integritet så 

jag vill inte att nån 

annan ska veta vad 

som är jobbigt för 

mig så.  Ja, alltså 

om ni nu skulle 

bygga nytt så tror 

jag att det skulle 

vara bättre att ha 

enkelrum alltså. 

Man skulle aldrig 

öppna sig om 

någon annan 

ligger och kan 

lyssna, jag skulle 

inte kunna göra 

det. Jag har 

integritet så jag 

vill inte att någon 

annan ska veta 

vad som är 

jobbigt för mig. 

Om ni skulle 

bygga nytt så tror 

jag det skulle vara 

bättre att ha 

enkelrum. 

Aldrig kunna 

öppna sig. 

Behov av 

integritet. 

Behov av 

enkelrum. 

 

Miljöns inverkan 

på patientens 

integritet 

Påverkan av 

vårdmiljön 
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Kvalitetskriterier 

Forskningen syftar till att finna ny kunskap men resultatet kan tolkas på olika sätt och därför 

ska alltid forskningens giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och trovärdighet diskuteras 

(Graneheim & Lundman, 2003; Lundman & Graneheim, 2008). Resultatets giltighet ökar 

enligt Lundman och Graneheim (2008) om författaren har strategier för val av deltagare vilket 

författaren ansett sig haft då urvalet består av hälften män och hälften kvinnor samt olika 

åldrar och stadie av sjukdom hos deltagarna. För att underlätta bedömningen av 

överförbarheten har även en noggrann beskrivning gjorts av urvalet, datainsamlingen och 

analysarbetet som också stärker tillförlitligheten enligt Graneheim och Lundman (2003). I 

syfte att underlätta bedömning av överförbarheten har också resultatet presenterats 

tillsammans med lämpliga citat. För att stärka trovärdigheten har också analysen diskuterats 

med handledaren under hela analysarbetet vilket är värdefullt enligt Graneheim och Lundman 

(2003). 

 

Etiska överväganden 

Forskningsetiska principer har beaktats under hela studiens gång såsom deltagarnas rätt till 

integritet och konfidentialitet samt inhämtande av informerat samtycke. Ansökan hos Etisk 

kommitté har inte gjorts då detta är en studie som utförts inom ramen för högskolestudier och 

inte behöver prövas enligt 2 § (SFS 2003:460). Skriftligt godkännande att utföra studien 

inhämtades från klinikchef och avdelningschef på kliniken. Deltagarna som tillfrågades att 

medverka i studien gavs skriftlig och muntlig information om studiens syfte, metod och att 

det var frivilligt att delta samt att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien utan 

att uppge skäl och att det inte skulle komma att påverka deras fortsatta vård. Detta i enlighet 

med Hälso- och sjukvårdlagen (SFS 2003:460) 16 §. Eftersom patienterna rekryterades av 

författaren själv, som gett behandling till patienterna och byggt en relation med dem, så togs 

extra hänsyn till detta vid rekryteringen för att minimera risken att den tillfrågade skulle 

känna sig tvingad att tacka ja. 
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RESULTAT 

 
Analysen av intervjuerna resulterade i ett övergripande tema, hur vårdmiljön ser ut är 

underordnat, det allra viktigaste för uppfattningen av vårdmiljön är personalens bemötande 

och omhändertagande. Analysen visade att ett gott bemötande och omhändertagande 

kompenserade en mindre bra fysisk miljö samtidigt försämrades uppfattningen om en fysisk 

miljö om personalen inte gav ett gott bemötande och omhändertagande.  I analysarbetet 

framkom tre huvudkategorier samt sju underkategorier,  

se tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt över underkategorier och kategorier  

Underkategori  Huvudkategori 

Personalens bemötande påverkar upplevelsen av miljön  

Stöd i vårdmiljön  

Känna sig nöjd med omhändertagandet 

Miljön påverkar patientens känsla av trygghet  

Påverkan av vårdmiljön  

Miljöns inverkan på patientens integritet  

Upplevelsen av miljön 

 

 

Omsorgsfullt utformad vårdmiljö 

Familjär och hemlik miljö 

 

Önskemål om utformningen av miljön 

 

 

Stöd i vårdmiljön 

I analysen framkom att deltagarna såg personalen och dess bemötande som en del av 

vårdmiljön. Ett bra bemötande och omhändertagande från personalen påverkade upplevelsen 

av miljön. Deltagarna kände sig nöjda med personalens bemötande och omhändertagande.  

 

Personalens bemötande påverkar upplevelsen av miljön 

Personalen och deras bemötande uppgavs av deltagarna ingå som en självklar del av 

vårdmiljön. I studien framkom att personalens bemötande var viktigare än den fysiska miljön 

och att det påverkade varandra. Vissa av deltagarna uppgav att det inte spelade någon roll hur 

miljön var bara personalen var bra. Att mötas av en känslokall personal utan empati uppgavs 

”dra ner hela miljön”. Att träffa otrevlig personal uppgavs även förvärra sjukdomen. Det var 

viktigt för deltagarna att personalen hade förmåga att vara stödjande och att de samtidigt ”var 

sig själva”.  



13 

 

”Det är ju personalen som är avdelningen. Det spelar ingen roll vilken miljö 

det är om det ändå inte är trevlig personal. Om man känner sig omhändertagen  

när man kommer hit och tvärsom.”   

 

Känna sig nöjd med omhändertagandet 

Deltagarna kände sig väl omhändertagna, personalen beskrevs som vänliga och deltagarna 

kände sig sedda som en person och inte bara som en patient. Deltagarna uppgav att det 

underlättade att komma för behandling då personalen var trevlig och snabb att ta hand om 

dem, d v s  att de sällan behövde bli sittande och vänta. Personalen var lugn och förutsägbar 

vilket gjorde att deltagarna påverkades mindre av miljön. Även att personalen tilltalade 

deltagarna med namn och att det upplevdes som de blev ”kompis” med personalen var 

positivt.  

 

”Ja, det känns trevligt att personalen är alltid vänlig. Jag tycker det är väldigt 

 bra personal, man möts med ett leende och att någon också tilltalar en, att ni  

ser mig, det tycker jag känns väldigt bra”.  

 

”Jag vet inte om jag ska säga att jag tycker sjukhusmiljö är trevligt men just  

det där lugnet och omhändertagandet är väldigt bra”. 

 

Påverkan av vårdmiljön 

Analysen av materialet visade att omsorgsfull vårdmiljö var viktigt för deltagarna och det 

innefattade behovet av trygghet och integritet. Onkologverksamhetens integrering i 

vårdavdelningen hade stor betydelse för deltagarnas känsla av trygghet och påverkade deras 

upplevelse av integritet. 

 

Miljön påverkar patientens känsla av trygghet 

Det upplevdes obehagligt och jobbigt när deltagarna fick sitta och vänta länge i väntrummet 

och korridoren på att få komma in till behandling och doktorn. Vissa av deltagarna upplevde 

miljön som förvirrande då de inte visste vem de skulle vända sig till eftersom 

onkologmottagning, cytostatikamottagning samt kirurgavdelning var integrerade med 

varandra. Resultatet visade också att deltagarna hade känslor av att vara utlämnad och på 

personalens villkor beroende på integreringen. Deltagarna uppgav att de inte ville klaga för de 

ville vara positiva, glada och duktiga som patienter. Integreringen med vårdavdelningen 
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kunde även upplevas positivt då det upplevdes som en trygghet att ha folk runtomkring sig. 

Vissa deltagare upplevde att det var stimmigt och för mycket höga skratt på avdelningen 

vilket gav negativa känslor. Samtidigt upplevde andra att det var positivt att det skrattades och 

var glatt vilket gav känslor av trygghet.  

 

”Ja men det är ju det här att ni skulle vara en egen mottagning och det skulle  

vara anpassat efter en mottagningsverksamhet… Och sen är det när man har  

fått fruktansvärda besked att sen hör man någon som gapflabbar några meter 

bort. Alltså det känns som ett hån.” 

 

 ”Men samtidigt så är det skönt å va lite bland folk också. Träffa folk och  

 se folk tycker jag. Att sitta i ett väntrum, titta på folk å.”   

 

Integreringen kunde även upplevas som en trygghet då deltagare som blivit opererade innan 

onkologbesök och cytostatikabehandling kände igen sig. De fick komma till ett känt ställe 

istället för något nytt vilket upplevdes tryggt. Det kunde också upplevas negativt och otryggt 

att komma tillbaka då det påminde om operationen.  

 

”Det positiva är att man känner igen miljön när man kommer tillbaka till  

samma ställe, istället för att bytas mot nytt det kan ju vara positivt.” 

 

 ”…så man slipper att gå in i den här miljön igen. Då blir man påmind igen  

 om det här som har hänt och det är inget positivt inte. Då vill man gå till nästa  

 steg, jag är ju frisk men ändå sjuk liksom, man vill ju inte bli påmind om att  

 Det kan gå åt pipan.” 

 

Resultatet visade också att vissa deltagare, trots palliativsjukdom, kände sig pigga och friska 

och att rum där flera patienter fick behandling samtidigt kunde upplevas negativt och 

skrämmande om de såg medpatienter som var sämre än de själva var. Det framkom också en 

oro hos deltagarna för att till exempel bli dålig under behandlingen och då behöva ligga 

tillsammans med andra. Några deltagare tyckte också att det var en trygghet och en positiv 

gemenskap att få behandling i flerpatientrum. 

 

”Jag tycker det är otrevligt, otäckt ska jag väl säga mer, om jag får se  
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 en person som är väldigt dålig. Nej det känns inte bra att vara i samma  

 rum. För man vet aldrig vem som sitter där, för helst så vill jag sitta själv.”  

 

”Det tycker jag är bra för då kan man sitta och prata med den som sitter  

bredvid, än att sitta och vara tyst. Ja då hade jag valt det där med gemenskapen,  

att sitta ensam hade varit sämre.”          

 

Personalens arbetskläder kunde uppfattas negativt. Det framkom att om personalen haft ”mer 

vanliga” kläder skulle det avdramatiserat miljön och fått bort sjukhuskänslan vilket ansågs 

öka trygghetskänslan. Det framkom också ett behov av en kontaktsjuksköterska för att känna 

trygghet i vårdmiljön.   

 

”Man känner verkligen att det är sjukhuspersonal som kommer. Och det ska  

det men det kan också väcka negativt, speciellt i eftervården kan jag känna.  

Att det inte är förknippat med sjukvård i alla fall sen kan jag inte säga exakt hur  

det ska se ut men mer vanliga kläder. Sen hur det kan utformas det kan jag inte  

svara på men få bort den där sjukhus,,,”   

 

Miljöns inverkan på patientens integritet  

Missnöje med integriteten framkom i resultatet då den inte upplevdes som tillräcklig vid 

undersökning inne hos onkologen och det fanns en rädsla för att någon plötsligt skulle öppna 

dörren och komma in. I resultatet framkom också att det ibland hördes ut till korridoren från 

onkologmottagningen och de väntande deltagarna kunde höra vad som sades mellan patienten 

och doktorn. Att dörrarna till cytostatikabehandlingsrummen stod öppna under behandlingen 

upplevdes också obehagligt då det gick och låg patienter i korridoren. Deltagarna uppgav att 

det var viktigt att de kunde prata ostört med både doktorn och sjuksköterskorna.  

 

”…att persiennen kanske bara är så där, och ibland tar man ju av sig på  

överkroppen förstås, är det inte andra som kan se in då har jag tänkt lite. Ja  

och så känns det väl som att nån kan väl helt plötsligt komma in också då 

när man står där. Det känns inte riktigt bra.” 

 

”Det kanske inte känns helt optimalt där inne i det där mottagningsrummet 

med den där stolen och dörren står öppen och det känns väl kanske inte helt  
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optimalt för att öppna sig heller.”  

 

Deltagarna ansåg det viktigt med enkelrum för att kunna ta upp allt de ville och sådant som 

upplevdes känsligt. Resultatet visade vidare att deltagarna var missnöjda med att sitta bredvid 

en annan patient när de skulle prata om sina biverkningar samt att det uppfattades negativt 

och skrämmande att höra om andras biverkningar. Det framkom att det inte kändes bra vare 

sig det var grad av till exempel illamående och diarréer eller hur mycket deltagarna vilade.  

 

”…jag vill inte att nån ska höra om mina eventuella diarréer eller om man  

känner sig deprimerad och har ångest och sånt, det angåringen annan. Ja det  

enda som känns ok i så fall det är väl att titta på händerna och fötterna då men  

jag vill inte tala om för någon hur mycket jag vilar nej. Och det är ju så att man  

kan inte undvika, man hör ju allting.” 

 

”Jag tycker det känns fel mot den andra patienten. Han berättar om sina 

  enorma gasbesvär och jag tyckte synd om honom. Jag vet inte vad han tyckte 

 om det men jag tyckte det var onödigt för mig att få veta allt om det. Ja det  

 väcker ju den här känslan av att vara utlämnad som patient.” 

 

Deltagarna saknade att kunna välja avskildhet eller gemenskap. Det kunde bero på hur 

deltagarna mådde om de ville sitta själva eller i gemenskap. Det som uppgavs vara positivt 

var att det fanns två rum (ett med två stolar och ett med två sängar) och att det ibland gick att 

vara ensam under behandlingen. Deltagarnas behov av integritet tillgodosågs inte då det inte 

fanns avskärmningar mellan patienterna så att de själva kunde välja om de ville prata eller inte 

med sin medpatient. 

 

”Så avskildhet har man ingen vidare här. Om man skulle vilja sätta sig för 

 sig själv någonstans, det finns inte. Det kan ju vara så att man vill vara ifred,  

vill vara själv också, någon gång om man mår dåligt.” 

 

I resultatet framkom att deltagarna upplevde missnöje med att väntrummet var i samma rum 

som dagrum och matsal. Vissa deltagare kunde också känna sig ”i vägen” för de inneliggande 

patienterna som skulle sitta där och äta lunch. Andra deltagare hade mindre behov av 
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integritet och tyckte inte att det spelade någon roll att väntrummet var i samma lokal som 

dagrum/matsal eller att de fick behandling i flerpatientrum. 

 

”Ja men väntrummet är ju i fikarummet eller där man hämtar mat. Det skulle  

jag nog tycka var bättre om det var åtskilt. Ett väntrum och sen ett fikarum.  

Där inneliggande går och fikar nu får man sitta och vänta, och där kommer  

de och går som blivit opererade eller ska in på operation.” 

 

”… det finns dom som bara sitter där och väntar och så dom som sitter och  

käkar. Dom kanske känner sig uttittade också, förstår du? Jag skulle känna mig  

så i alla fall, jag blev tittad på när man satt och käka. Om det satt folk där, va.” 

 

Omsorgsfullt utformad vårdmiljö   

I denna kategori presenteras deltagarnas upplevelse av miljön samt önskemål om 

utformningen av miljön. En familjär och hemlik miljö bidrog till deltagarnas välbefinnande 

och flera önskemål om miljöns utformning framkom i analysen. 

 

Upplevelse av miljön  

Miljön upplevdes olika beroende på hur deltagarna mådde för dagen. De påverkades mer av 

miljön om de mådde dåligt. Resultatet visade att deltagarna upplevde att det var mycket 

”spring” runt dem när de satt i korridoren för att vänta på att komma in till onkolog-

mottagningen relaterat till att det låg alldeles i början av korridoren, nära hisshallen där 

mycket människor rörde sig.  

 

”…det är mycket folk som hela tiden springer fram och tillbaks och sen är  

hissarna precis utanför där. Där kommer både vagnar med tvätt och annat,  

dom hämtar sopor och sånt. Det upplever man också för det ligger så nära inpå.” 

 

Miljön kunde upplevas negativt då det var mycket ringsignaler hela tiden medan andra 

deltagare upplevde att det var en lugn och trevlig miljö. Miljön kunde också upplevas som 

steril, gammal och sliten. Vissa deltagare nämnde även att de upplevde miljön som liten och 

trång för personalen. 

 

”Nej det är gammalt och slitet. Det behövs större lokaler, eller fräschare.” 
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”Det är trångt där, det måste vara drygt för er som ska jobba där då det är så  

litet. Det spelar ingen roll för mig. Man sitter där i sin stol med pumpen och  

tidningar men jag ser hur ni får hålla på, kliva över slangar, skor och väskor.” 

 

I resultatet framkom även att deltagarna uppfattade synliga slangar och sjukvårdsutrustning  

negativt. Däremot visade resultatet att deltagarna var väldigt nöjda med att det var rent och 

städat på avdelningen/mottagningarna vilket uppgavs vara betydelsefullt. Dofter uppgavs 

kunna väcka negativa och positiva känslor och spritlukt upplevdes obehagligt.  

 

”Det är själva sjukhusmiljön liksom, att det är sterilt. Man ser utrustningen hela  

tiden var man än är. Det kan vara något som triggar mig att man ser allting 

istället för att ha skåp och plocka fram.” 

 

”Det är en sak hur det doftar, är det mycket spritlukt eller så. För doft är  

någonting som triggar en direkt, både positivt och negativt.” 

 

Starka färger på väggarna kunde uppfattas som omodernt och gammalmodigt. Jämförelser 

kunde då också göras med att även vården som gavs var omodern och gammalmodig. Gamla 

tidningar eller en slarvigt upphängd eller snedhängd tavla kunde också påverka upplevelsen 

av omhändertagandet. 

 

”Det är knallgrönt och knallrosa. Ja men det kändes faktiskt som sjuttital att  

det var en omodern miljö. Men det är klart hur är sjukvården då kan man börja 

 fundera. Man kan koppla ihop det. Ja, men gammalmodigt, gammalmodig miljö, 

 gammalmodiga metoder, är dom uppdaterade på färska rön och forskning. För  

det första intrycket är när man kommer in i rummet.”    

 

”Nu har jag legat och tittat på den där tavlan varje gång jag har varit här och  

den hänger lika snett varje gång. Varje gång har jag tänkt, nu ska jag se om  

någon har rättat till den men den hänger snett hela tiden. Men jag har alltid  

tänkt, så där är det, ingen som bryr sig om att titta hur tavlorna hänger.” 
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Stolarna i korridoren där deltagarna sitter innan de kommer in till doktorn uppgavs vara 

obekväma och inredningen inne hos doktorn kunde upplevas ”tråkig” och obekväm. 

Deltagarna ansåg det viktigt med bekväma möbler och en trivsam miljö så att de kunde 

slappna av bättre för att kunna få en god kontakt med sin doktor.  

 

”Där doktorn sitter med sitt skrivbord och datorn, två stolar och sen en brits,  

det upplever jag väldigt tråkigt. Men dom kan väl ha lite skönare fåtöljer och  

liknande så man får lite mer kontakt med sin läkare. Man slappnar av på ett  

annat vis om det vore lite andra möbler faktiskt.” 

 

Familjär och hemlik miljö 

I resultatet framförde deltagarna att det var viktigt hur miljön såg ut och vad den innehöll. De 

uppgav att en mer ”hemlik miljö” gav ett bättre välbefinnande. Blommor och tavlor på 

väggarna hjälpte till att få en mer hemlik miljö och gjorde ett varmare intryck i rummet. En 

skön soffa, fåtöljer samt tidningar och tv var också sådant som uppskattades av deltagarna och 

ökade deras välbefinnande. Att bli bjuden på fika var också betydelsefullt.  

 

”Ja jag tycker att på en onkologmottagning så ska det finnas ett riktigt väntrum.  

Det behöver inte vara jätte stort men det ska vara ett väntrum som är lite avskilt  

och där det finns tidningar, ja lite trevlig miljö så där med tavlor och någon växt  

och så här.” 

 

 ”Ja det ska vara som man har hemma, eller hur, ja men blommor och tavlor.” 

 

 

Önskemål om utformningen av miljön 

Resultatet visade att deltagarna föredrog ljusa färger i rummen och det var viktigt att det var 

fräscht och skulle se bra ut. Deltagarna nämnde färger som ljusgult och ljusbeigt som varma, 

lugna och behagliga färger. Färger som tonade i blått uppfattades som kalla och sterila och  

neutrala färger uppfattades som bäst.  

 

”Ja jag tycker det ska vara ljust och trevligt när man kommer in i rummen,  

trevligt i alla fall så att det inte är mörkt. Ja, bara att det ska vara någonting 

 på väggarna, än att det ska vara kalt och sterilt.”   
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Resultatet visade inte bara att det var viktigt med tavlor utan att det även var viktigt att det var 

konst som uppfattades ”positiv”, som exempel uppgavs tavlor med landskap och texter med 

positiva budskap. Det var även viktigt med tidningar och det var också viktigt att tidningarna 

var aktuella och inte gamla även om det var veckotidningar.  

 

”När man sitter och är patient så betyder det faktiskt hur en tavla ser ut, det tror  

man inte. Men om tavlan är ljus och positiv så känns det bättre än att det skulle  

vara nåt väldigt mörkt och abstrakt. Att det kan ha betydelse hur en tavla ser ut.  

Ja och sen att inte tidningarna är gamla, oj den här tidningen har två år på nacken.  

Att en sån liten sak kan göra att det är mycket roligare att få en tidning som är 

 någorlunda up to date i alla fall, att det finns en omsorg i det för patienten.” 

 

Deltagarna hade önskemål om skönare fåtöljer och soffor för att det skulle kännas mer 

”ombonat” samt att det skulle vara mer avskärmat när de satt och väntade i väntrummet. Även 

vackra gardiner, färgglada möbler samt dämpad musik omtalades av deltagarna som detaljer 

som gjorde omgivningen mer harmonisk och lugnande. Fler förslag och önskemål från 

deltagarna var att det skulle ligga filtar, täcken eller handdukar i skinnfåtöljerna. Deltagarna 

upplevde det både kallt och varmt att sitta på fåtöljerna och de ansåg att filtar, täcken och 

handdukar skulle kunna hjälpa till att göra tiden under behandlingen mer komfortabel samt 

för att göra ett mer inbjudande och välkomnande intryck.  

 

”..att det ska vart lite mer avskilt och att det är lite ombonat där  man ska sitta  

och vänta.”  

 

” Luften är ganska kall så där kan man ha mysiga filtar så man kan dra runt sig.  

Att det kunde ligga i när man sätter sig. En hoprullad handduk eller filt eller så.  

Ja men gud vad inbjudande att sätta sig där.” 

 

Resultatet visade att deltagarna ansåg det viktigt med lampor och fönster i väntrum och 

behandlingsrum. Det skulle vara lagom med ljus för att upplevas behagligt. Önskemål 

framkom om dämpad belysning i form av punktbelysning för att ge ett trevligt och 

avslappnande intryck. Deltagarna ansåg också att det vara viktigt med fönster som släppte in 
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dagsljus utifrån. Att kunna titta ut genom ett fönster när de fick behandling och i väntrummet 

gjorde att de mådde bättre.  

 

”Men det, det ska vara ljust å trevligt i alla fall så att det inte är mörkt och så  

här för då är de ju som nej de e inge bra,,, nej.”  

 

 ”Det är viktigt att man inte lägger väntrummet precis så att det inte är några  

 fönster eller någonting. Det är viktigt, ljuset utifrån.” 

 

 

DISKUSSION 

 
Analysen resulterade i ett övergripande tema, hur vårdmiljön ser ut är underordnat, det allra 

viktigaste för uppfattningen av vårdmiljön är personalens bemötande och omhändertagande. 

Personalens bemötande upplevdes som gott, därför var deltagarna nöjda med 

omhändertagandet vilket också påverkade deras upplevelse av miljön. En omsorgsfull 

vårdmiljö var viktigt för deltagarna. Miljön kunde upplevas förvirrande på grund av 

onkologverksamhetens integrering i vårdavdelningen men också som en trygghet med att ha 

mycket folk omkring sig. Enkelrum saknades då det ansågs viktigt för att kunna tala ostört 

med sjuksköterskan och kunna ta upp sådant som upplevdes känsligt. Deltagarna saknade att 

kunna välja avskildhet eller gemenskap och behovet av integritet tillgodosågs inte. Deltagarna 

önskade avskärmningar mellan patienterna för att kunna välja om de ville prata eller inte med 

medpatienten. Det upplevdes också obehagligt att dörrarna stod öppna under behandlingen då 

det gick och låg patienter i korridoren. En familjär och hemlik miljö med till exempel 

blommor och tavlor uppgavs bidra till deltagarnas välbefinnande och flera önskemål om 

miljöns utformning framkom i analysen. Miljön upplevdes olika beroende på hur deltagarna 

mådde för dagen, de påverkades mer av miljön om de mådde dåligt.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att personalens bemötande och omhändertagande var det allra viktigaste för 

upplevelsen av den fysiska miljön vilket även framkom i Douglas och Douglas (2004) samt 

Shattel, et. al., (2005) studier. I denna studie uppgavs det även kunna förvärra sjukdomen om 

personalen inte var trevlig och gav ett bra omhändertagande. Det ställer stora krav på 

personalen i dessa besparings- och nedskärningstider. Färre personer ska ta hand om fler 

patienter och det kan kännas som personalen springer fortare och fortare. Ändå uppfattades 
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personalen som lugna och vänliga. Vårdpersonalen bör bli medveten om dess betydelse för 

upplevelsen av vårdmiljön och att det inte behövs så mycket för att patienterna ska känna sig 

väl omhändertagna och sedda. Bara att bli tilltalad med namn och få ett leende kan göra 

skillnad för upplevelsen av sjukhusvistelsen och dess miljö vilket bekräftas av denna studie 

samt av Edvardsson, et. al. (2006) och Shattel, et. al. (2005) studier.  

 

Vårdmiljön ger förutsättningar för upplevelse av omsorg för patienten och det är viktigt att 

patienten kan tolka och förstå omgivningen samt att hitta och finna sig tillrätta i miljön 

(Devlin & Arneill, 2003; Fridell, 1998). Denna studies resultat bekräftar att en omsorgsfull 

vårdmiljö är viktig för deltagarna. Onkolog- och cytostatikamottagningens integrering med 

kirurgavdelningen hade stor betydelse för deltagarnas upplevelse av trygghet och integritet. 

Det hade varit intressant att jämföra denna studies resultat med andra studier där jämförelser 

gjorts med integrering mellan olika vårdformer eller avdelningar. Några sådana studier 

framkom inte i databassökningen till bakgrunden i denna studie. Författaren ställer sig 

frågande till om det är vanligt förekommande att det blandas öppenvårdsmottagningar med 

slutenvårdsavdelningar. Om det ska fungera tror författaren utifrån denna studies resultat att 

det ställs stora krav på utformningen av miljön. Enligt denna studies resultat bör det då bland 

annat tas i beaktande att det behövs ett eget väntrum med möjlighet till avskildhet samt 

placera behandlingsrummen i egen del av avdelningen, inte mitt i vårdavdelningen som i detta 

fall.  

 

I resultatet framkom att vissa deltagare reagerade negativt på behandlingsrummen där flera 

patienter behandlades samtidigt vilket överensstämmer med studierna av Douglas och 

Douglas (2004); Edvardsson, et. al. (2006); Fowler, et. al. (1999) och Kline, et. al. (2007). 

Andra deltagare däremot såg det som positivt och upplevde det som en trygghet att få 

behandling tillsammans med andra. Problemet är att det inte alltid finns möjlighet för 

patienterna att välja gemenskap eller enskildhet under behandlingen. Detta överensstämmer 

inte heller med Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 2 § som bland annat säger att kraven 

för att en god vård skall uppfyllas är att patientens behov av trygghet, självbestämmande och 

integritet tillgodoses. Det framkom i denna studie att deltagarna inte kände sig bekväma och 

ville prata om sina besvär inför andra som endast sitter eller ligger ca 1,5 meter ifrån. Det bör 

även uppmärksammas att studiens resultat visat att patienterna kan uppleva det obehagligt att 

andra hör om deras biverkningar oavsett vad det gäller, till exempel hur mycket patienten 

vilar, vilket till exempel kan uppfattas av vårdpersonalen som godtagbart att fråga om inför 
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andra. Författaren tror att vårdpersonalen ofta utgår från sig själva och vad som känns 

acceptabelt när de träffar patienterna men denna studie påminner om att det är individuellt. 

Vissa deltagare upplevde det även negativt och skrämmande att höra om andras biverkningar. 

Vårdpersonalen bör bli mer uppmärksammad och påminnas regelbundet om sekretessen för 

patienterna och bör hitta sätt att kunna ha samtal ostört. Denna studie visar att även om den 

patient det gäller tycker det är acceptabelt att prata inför andra behöver det inte betyda att det 

är det för medpatienten. I Fowler, et. al. (1999) studie hade alla deltagarna önskemål om en 

vårdmiljö som uppfyllde behovet av integritet och sekretess. Resultatet av denna studie visade 

även att deltagarna var missnöjda med att dörrarna till cytostatikabehandlingsrummen stod 

öppna under tiden de fick behandling. Även detta bör vårdpersonalen göras uppmärksammad 

på, att det är viktigt att fråga patienten hur han/hon vill ha det. 

 

Det framkom också i resultatet att deltagarna saknade att kunna välja avskildhet eller 

gemenskap och att det kunde bero på hur de mådde för dagen hur de ville ha det. 

Vårdpersonalen bör fråga varje patient som kommer för behandling om de vill sitta i 

enskildhet eller tillsammans med andra. Eftersom cytostatikamottagningen har två rum är det 

ibland möjligt att göra patienten till viljes. Vi frågar oftast om patienterna vill sitta eller ligga 

men det bör tilläggas att fråga om de vill vara i enskildhet eller gemenskap då det ofta går att 

tillgodose. Patienten kanske vill sitta men om de fick veta att det inte kommer att ligga någon 

i rummet med sängar kanske patienten hellre väljer att ligga. I resultatet framkommer också 

förslag från deltagarna hur integriteten kan förbättras med bland annat avskärmningar. Det är 

ett förslag som borde kunna tillgodoses till en mindre kostnad trots besparingstider.  

 

Studien visade också missnöje med att väntrummet var i samma rum som dagrummet samt 

missnöje med att behöva sitta i en korridor vid väntan på att få komma in till doktorn. Även 

där kunde det göras annorlunda med avskärmningar i dagrummet för att förbättra patienternas 

möjlighet till integritet. Däremot att få sitta i en korridor vid väntan på besked om svår eller 

dödlig sjukdom, spridning av sjukdomen eller att det behövs cytostatikabehandling, känns 

inte acceptabelt för författaren. Deltagarna var dock nöjda med att de blev omhändertagna 

snabbt och inte behövde bli sittandes och vänta långa stunder, då kanske patienterna hellre ska 

sitta kvar i dagrummet/väntrummet och doktorn får hämta patienten därifrån. Detta borde vara 

möjligt då det inte är långt avstånd emellan.  
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Obekväma möbler, gamla tidningar och snedhängda tavlor uppgavs också vara saker som 

påverkade deltagarnas upplevelse av miljön och omhändertagandet. Resultatet bekräftas även 

av Edvardsson, et. al. (2006), Groff et. al., (2008) och Geimer-Flanders (2009) studier. Detta 

kanske uppfattas av vårdpersonalen som petitesser men resultatet av studien visar att det är 

väldigt viktigt. Det kanske inte är något som prioriteras av vårdpersonalen i dessa tider med 

neddragningar av personal och mer att göra för de som är kvar. Det kanske ändå är viktigt att 

försöka ta sig den tiden ibland, att titta på vårdmiljön, bry sig lite mer om att det ska vara 

hemtrevligt och göra det ”lilla extra” vilket bekräftas i Edvardsson, et. al. (2005) och Shattell. 

et. al. (2005) studier. Missnöjda patienter tar både extra tid och energi men nöjda patienter 

sparar på vårdpersonalens tid och energi. 

 

En familjär och hemlik miljö, visade i resultatet, öka deltagarnas välbefinnande. I resultatet 

framkom också att blommor och växter gjorde miljön mer hemlik och gav ett varmare intryck 

i rummet. Detta samstämmer med Park och Mattson (2009) och Edvardsson, et. al. (2006) 

studier. Det framkom också önskemål om utformningen av miljön, såsom färgsättning, 

tilltalande tavlor, möbler som skulle göra miljön mer ”ombonad”, vackra gardiner och 

dämpad musik. Deltagarna ansåg att det var sådant som gjorde den fysiska miljön harmonisk 

och lugnande. Författaren anser att det borde vara självklart att vårdpersonalen tänker på och 

arbetar för att förbättra vårdmiljön så att patienterna och framförallt cancerpatienter, som är i 

en svår och tärande situation, får det så harmoniskt och lugnt som det är möjligt under sin 

behandling eller sitt läkarbesök.  

 

Resultatet visade vidare att deltagarna ansåg det viktigt med lampor med lagom ljus samt 

fönster i väntrum och behandlingsrum för att må bra vilket även Nightingale ansåg viktigt 

redan på sin tid (Wikström, 1997). Det bekräftas även i Groff, et al, (2008), Tsai, et. al. (2007) 

och Rowlands och Noble (2008) studier.  

 

Författaren tror att studier som denna är viktiga för att få vårdpersonalen att titta på sin 

arbetsplats med ”andra ögon”. Det finns en del att göra utan stor kostnad, till exempel att göra 

ommöbleringar på avdelningar och mottagningar, inköp av krukväxter, tänka på färgsättning 

med bland annat dukar och gardiner och kanske lite extra pynt. Det bekräftas i Douglas och 

Douglas (2004); Williams och Irurita (2005) och Williams, et. al. (2008) studier där 

patienterna upplevde känslomässig tröst i en ”hemlik miljö” Detta bekräftas även av 

Edvardsson, et. al. (2005) studie där deltagarna upplevde känslor av meningsfullhet och 
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hoppfullhet i en ”familjär miljö” samt av Kline, et. al. (2007) studie där resultatet visade att 

hela sjukhusvistelsen uppfattades mer positiv när vårdmiljön förbättrades. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka och beskriva cancerpatienters uppfattning av vårdmiljön 

och dess inverkan på upplevelsen av omhändertagandet. Då kvalitativa forskningsmetoder 

används för att utforska människors upplevelser, erfarenheter, värderingar eller uppfattningar 

av ett fenomen (Malterud, 2009; Patel & Davidson, 2011) ansågs en kvalitativ intervjustudie 

med explorativ design vara passande. Enligt Kvale (1997) ges då intervjuaren möjlighet att 

följa upp deltagarens svar som då kan utvecklas och fördjupas (Bell, 2006) vilket också 

gjordes i denna studie. Det anses av författaren ha gett ett fylligt intervjumaterial.  

 

Åtta deltagare ingick i studien vilket ansågs vara ett tillräckligt representativt urval av svar 

(Bell, 2006) för att ge ett fylligt, betydelsefullt resultat och rimligt för den tid som författaren 

hade att förfoga. Det anses också vara tillräckligt många deltagare för att svara på studiens 

syfte. Enligt Kvale (1997) är det vanligt att antalet ligger runt 15 deltagare och varierar mellan 

5 till 25 deltagare och att antalet beror på den tid och resurs som finns disponibel för studien. 

Då faktorer som till exempel ålder, kön och social status med mera kan påverka resultatet av 

en kvalitativ intervju (Patel & Davidson, 2011) valde författaren att intervjua hälften kvinnor 

och hälften män i olika åldrar. Urvalet gjordes även utifrån olika cancerdiagnoser och olika 

stadie av sjukdomen. Inklusionskriterier var cancerpatienter som varit på besök på 

onkologmottagningen och fick cytostatikabehandling vilket ansågs relevant för studiens syfte 

då de varit i vårdmiljön vid ett flertal tillfällen. Exklusionskriterier var patienter som kom på 

nybesök då de inte ansågs kunna tillföra det som behövdes för syftet då de inte upplevt 

vårdmiljön i tillräcklig utsträckning. 

 

En semistrukturerad intervjuguide användes då det ger stort utrymme för intervjupersonen att 

utforma svaren individuellt (Bell, 2006; Patel & Davidson, 2011; Polit & Beck, 2012). 

Kvalitén på en intervju beror på kunskapen, empatin och känsligheten hos intervjuaren 

(Kvale, 1997). Författaren anser sig ha stor kunskap om cancerpatienter och empati för deras 

situation efter många års erfarenhet från onkologiverksamheten. Kunskap om vårdmiljön och 

dess betydelse har även fördjupats genom litteraturgranskning inför bakgrunden till studien 

vilket är en fördel enligt Patel och Davidson (2011). Att författaren arbetar på avdelningen-

/mottagningen där studien utfördes kan ha påverkat studien positivt då förförståelsen är en 
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viktig motivation till att forska kring ett särskilt tema (Malterud, 2009; Patel & Davidson, 

2011). Forskarens måste dock vara medveten om sin förförståelse så att intervjun påverkas i 

så liten omfattning som möjligt (Patel & Davdison, 2011) vilket författaren försökt vara under 

hela arbetes gång. Risken för bias är också stor enligt Bell (2006) om forskaren är starkt 

engagerad i ämnet som studeras. Författaren har under hela studiens gång försökt ha detta i 

åtanke och haft en engagerad handledare som varit insatt i ämnet för att minska risken för bias 

(Bell, 2006). 

 

En svaghet i studien kan vara att inte författaren medvetet sökt efter artiklar som innefattat 

integrering mellan onkologiverksamhet och annan verksamhet för en större kunskap om detta 

då det framkom som en stor del i analysmaterialet. Detta kunde kanske gett andra frågor i 

intervjuguiden för mer utförliga svar om just detta. Enligt Kvale (1997) måste intervjuaren på 

kort tid skapa en kontakt med den intervjuade så att han/hon känner sig trygg och kan tala fritt 

om upplevelser och känslor. Detta försökte författaren skapa genom att inleda intervjuerna 

med neutrala frågor. Öppna frågor användes inledningsvis och deltagarna fick tala fritt under 

intervjun vilket beskrivs av Kvale (1997) och Polit och Beck (2012). Svaren utvecklades 

genom följdfrågor som uppstod samt från intervjuguiden. Intervjuerna avslutades sedan med 

att låta deltagarna ge kommentarer och tillägg som inte kommit med under intervjun i enlighet 

med Patel och Davidson (2011). Att författaren träffat alla deltagarna tidigare och gett dem 

cytostatikabehandling anses vara både en styrka och svaghet. Dels kan deltagarna känt sig 

trygga under intervjun och fria att tala öppet. Det kan också ses som en svaghet då det kan ha 

påverkat deras svar med tanke på att de ska återkomma för behandling och kanske inte vågar 

vara ärliga. Det anses ändå av författaren vara ärliga svar i det omfattande intervjumaterialet 

som gett både positiva och negativa svar. Författaren har också under hela intervjuerna haft i 

åtanke att inte påverka deltagarnas svar. 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon vilket är en bra metod när en innehållsanalys 

ska utföras då det ger möjlighet att ägna hela uppmärksamheten åt det deltagaren berättar 

(Bell, 2006). För att säkerställa deltagarnas anonymitet fick varje intervju en sifferkod istället 

för namn. 

 

Kvalitativ innehållsanalys ansågs av författaren vara en passande analysmetod då den bland 

annat används för att granska och tolka texter utifrån transkriberade inspelade intervjuer 

(Lundman & Granheim, 2008). Enligt Lundman och Graneheim (2008) är en fördel med 
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analysmetoden att den kan anpassas efter bland annat forskarens erfarenhet och kunskap. 

Resultatet blir dock mer sammanhängande och fullödigt desto större erfarenhet forskaren har. 

Författarens oerfarenhet i analysmetoden kan ses som en svaghet och ha påverkat resultatet 

dock anser sig författaren ha ämneskunskap vilket kan anses vara en styrka.  

 

Praktisk betydelse 

Denna studies resultat kan bidra till att göra vårdpersonalen uppmärksammad om bemötandet 

och omhändertagandets betydelse för upplevelsen av vårdmiljön. Studiens resultat kan 

användas i diskussion på arbetsplatsen för att få fram idéer och förslag hur vårdpersonalen 

kan förändra sin arbetsplats så att miljön upplevs positiv av patienterna för att därigenom öka 

deras välbefinnande. Denna studie och tidigare studier i ämnet skulle även kunna ha betydelse 

för utformning av nya vårdmiljöer och förbättringar av befintliga vårdmiljöer. Fler studier om 

miljön behövs också bland annat för att utreda hur miljön kan förändras ur personalsynpunkt 

för att kunna ge ett gott bemötande. 

 

Slutsats 

Det allra viktigaste för uppfattningen av vårdmiljön är personalens bemötande och 

omhändertagande. En omsorgsfull vårdmiljö med trygghet och integritet kan skapas genom 

att erbjuda patienten enskildhet under behandlingen samt hitta sätt att samtala ostört. Små 

förändringar kan förbättra patienternas upplevelse av vårdmiljön. Vårdpersonalen kan 

möblera så att det tas hänsyn till integritet, tänka på färgsättning, val av möbler och övrig 

inredning.  
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          Bilaga 1 

 

INTERVJUGUIDE 

 

Inledning: 

 Denna intervju utförs som en del i min utbildning till specialistsjuksköterska. Delar av 

innehållet i intervjun kommer att användas i resultatet i min D-uppsats. 

 Syftet med studien är att få ta del av dina upplevelser av miljön under ditt besök på 

onkologmottagningen och/eller cytostatikamottagningen. 

 Du får gärna berätta om både positiva och negativa upplevelser eller reaktioner.  

 Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst under intervjun avbryta 

din medverkan. Om du väljer att avbryta din medverkan behöver du inte ange orsak. 

 

Bakgrundsfrågor: 

 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du varit sjuk? 

 

Öppna frågor: 

 Hur upplevde du vårdmiljön första gången du kom på besök till mottagningen? 

 Kan du berätta om ett besök på onkologmottagningen då miljön känts trevlig. 

 Kan du berätta om ett besök på onkologmottagningen då miljön inte känts trevlig. 

 Vad anser du skapar en god och trevlig stämning/miljö på en mottagning? 

 

Följdfrågor: 

 Hur upplevde du väntrummet avseende atmosfären, var det lugnt och behagligt?  

 Hur upplevde du väntrummet avseende renlighet, ljud, ljus och färgsättning m.m.? 

 Hur upplevde du väntrummet avseende gemenskap alternativt avskildhet? 

 Hur upplevde du tillgängligheten till personalen? 

 På vilket sätt tycker du miljön påverkar upplevelsen av omhändertagandet? 

  

Stödfrågor: 

 Kan du berätta mer/utveckla …? 

 Vilka känslor/tankar väckte det …? 

 Hur menar du…? 
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           Bilaga 2 

 

 

 

 

PATIENTINFORMATION 

 

En studie om cancerpatienters upplevelse av vårdmiljön 

 

 

Jag studerar till specialistsjuksköterka inom onkologi. I min utbildning ingår ett 

examensarbete, magisteruppsats, och jag har valt att göra en studie vars syfte är att undersöka 

cancerpatienters upplevelse av vårdmiljön och dess inverkan på upplevelsen av 

omhändertagandet. Studien utförs för att få mer kunskap om hur cancerpatienter vill att 

vårdmiljön ska vara utformad, och för att ta reda på om vårdmiljön är viktig för upplevelsen 

av omhändertagandet.  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Erbjudandet vänder sig till patienter som 

besöker onkologmottagningen och/eller cytostatika mottagningen och som har en 

cancerdiagnos. Jag kommer att utföra intervjuer som kommer att spelas in på band. Banden 

får ett nummer istället för namn för att svaren inte ska kunna bindas till någon bestämd 

person. Bandinspelningarna kommer att behandlas under sekretess och förvaras inlåsta hos 

mig. Intervjuerna kommer sedan att skrivas ut för att bearbetas och presenteras i löpande text 

utan att röja din identitet. Endast jag och handledaren kommer att ha tillgång till intervjuerna. 

Innehållet på banden kommer att förstöras när uppsatsen är klar och godkänd. 

 

Om du har frågor får du gärna kontakta mig eller min handledare. Om du vill delta i studien 

kommer vi att boka tid för intervjun och du får bestämma plats. Intervjun beräknas ta cirka en 

timme. Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan att uppge något skäl. Om du väljer att avbryta ditt deltagande kommer det inte att 

påverka din fortsatta vård. 

 

Verksamhetschef Asbjörn Österberg och avdelningschef Carina Jonsson har lämnat sitt 

medgivande till studien. 

 

Handledare för studien är Cecilia Arving, Leg. Sjuksköterska, Med. dr i vårdvetenskap vid 

institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap Uppsala universitet. Telefonnummer 018-471 

3492.  E-post: cecilia.arving@pubcare.uu.se 

 

Om Du har frågor eller vill ha kontakt med mig, Annika Hedberg, når Du mig på 

telefonnummer 070-300 46 99, på mitt arbete 0250-49 32 44 eller via mail 

annika.a.hedberg@ltdalarna.se 

 

 


