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ABSTRACT 
The environment affects us all. In a hospital the health facility environment affects both 
patients and nursing staff and its design can either be supportive or destructive. After surgery 
the patients are often being cared for in a post anesthesia care unit (PACU). The 
postoperative treatment course is getting shorter and it’s therefore vital that the patient is 
given an opportunity to begin recovery immediately after surgery. It’s well known that the 
health facility environment in the PACU contains multiple stress factors that can adversely 
affect both patients’ postoperative rest and nursing staffs’ job satisfaction. The health facility 
environment should not contribute to increased stress for patients and it should also promote 
safe care with high quality. How the PACU environment was perceived by patients and 
nursing staff was studied through inquiry forms answered in interviews by patients (n = 31) at 
the end of PACU stay and by nursing staff (n = 29). Objective measures including noise 
measurements were accomplished to describe the sound environment. Data was compiled and 
analyzed with a quantitative approach using SPSS to examine relationships and differences. 
The results show that nursing staff were more bothered by the health facility environment 
than the patients. The single factor that bothered most of both groups was noise, mainly 
alarms from equipment. The noise levels were measured above those recommended. The lack 
of personal integrity for patients due to the open floor design was also perceived as 
disturbing. This is a small study and no general conclusion can be made, however experience 
can be used for continued research in the area and new questions are raised. There are also 
suggestions for improvements in the unit were this study was conducted.  
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SAMMANFATTNING 
Den omgivande miljön påverkar oss alla. På sjukhus påverkar vårdmiljön både patienter och 
personal och dess utformning kan antingen verka stödjande eller störande. Efter operation 
vårdas ofta patienten vid en postoperativ avdelning. Det postoperativa vårdförloppet blir allt 
kortare och det är därför angeläget att patienten ges möjlighet att påbörja sin återhämtning 
direkt efter operationen. Det är välkänt att den postoperativa vårdmiljön innehåller flera 
stressorer som kan inverka negativt både på patienternas postoperativa vila och på 
personalens arbetstillfredsställelse. Vårdmiljön bör inte bidra till ökad stress för den 
nyopererade patienten och vårdmiljön bör dessutom gynna god och säker vård. Hur den 
postoperativa miljön uppfattades har undersökts genom frågeformulär besvarade vid intervju 
av patienter (n = 31) vid slutet av vårdtillfälle på postop samt av vårdpersonal (n = 29). 
Dessutom genomfördes objektiva mätningar, bland annat ljudmätningar, för att beskriva 
ljudmiljön. Data sammanställdes och analyserades med kvantitativ ansats med hjälp av SPSS 
för att undersöka samband och skillnader. Resultatet visade att personalen var mer besvärad 
av vårdmiljön än vad patienterna var. Den enskilda faktor som besvärade flest i båda 
grupperna var ljud, främst larm från olika typer av utrustning. Ljudnivån som uppmättes låg 
över de nivåer som rekommenderas. Även risk för brist på personlig integritet för patienterna 
på grund av den öppna planlösningen uppfattades som störande. Underlaget i föreliggande 
studie är inte så stort att det gått att dra några säkra generella slutsatser, däremot kan 
erfarenheterna användas vid fortsatt forskning inom området och nya frågeställningar 
framkommer. Resultatet har även renderat i ett antal förslag på hur vårdmiljön kan förbättras 
på aktuell avdelning. 
 
 
SÖKORD 
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INLEDNING 
Den omgivande miljön påverkar oss alla. En nyopererad patient befinner sig i en utsatt 
situation och är extra känslig för stressorer i vårdmiljön (Berglund, Lindvall & Schwela, 
1999). På en postoperativ avdelning övervakas patientens vitala funktioner och redan här 
påbörjar patienten sin viktiga återhämtning efter operationen både fysiskt och psykiskt 
(Hudak, Gallo & Morton, 1998). Forskning har visat att det finns flera stressorer i 
sjukhusmiljön, bland annat ljudnivån som vid en postoperativ avdelning ofta kan bli hög 
(Allaouchiche, Duflo, Debon, Bergeret & Chassard, 2002; Nilsson, Rawal, Enqvist & 
Unosson 2003; Sherzer & Foger Keck, 2001; Smykowski, 2008; Zegerman, Ezri & 
Weinbroum, 2008) och som således kan påverka patientens postoperativa vila negativt. 
Vårdmiljön vid en postoperativ avdelning kan uppfattas som stressande för såväl patienter 
som vårdpersonal och detta kan äventyra patientsäkerheten och försämra kvalitén på vården 
(Gurses & Carayon, 2009). Tiden som en patient vistas på sjukhus efter operation blir allt 
kortare och det förefaller därför extra viktigt att patienten ges goda möjligheter att påbörja sin 
återhämtning direkt efter operationen (Warrén Stomberg, Segerdahl, Rawal, Jakobsson & 
Bratwall, 2008). Alla delar av vården, däribland vårdmiljön, bör utformas på bästa sätt för att 
gynna patientens återhämtning. 
 
 
BAKGRUND 
Vårdmiljö 
Redan i mitten av 1800-talet påtalade Florence Nightingale kopplingen mellan miljö och 
hälsa (Nightingale, 1969). När en patient kommer till en miljö som är okänd kan det leda till 
en känsla av otrygghet och stress vilket inte gynnar vare sig hälsa eller välbefinnande. Stress 
är nedbrytande för kroppen och kan leda till fysisk och psykisk trötthet, och efter en operation 
befinner sig kroppen redan i ett katabolt tillstånd. Vårdmiljön som omger både patienter och 
personal omfattar allt som kan uppfattas med sinnena. De som vistas i vårdmiljön är en del av 
den, patienter och personal både uppfattar och uppfattas. Naturligtvis ingår även övrigt som 
är synligt så som färgsättning, konst och belysning, men även lukter, temperatur och ljud. 
Den fysiska vårdmiljön kan uppfattas som störande på flera sätt och buller är en av de 
vanligaste orsakerna till störning och stress i vårdmiljön (Halvorsen Bastøe & Frantsen, 
2006). Med buller avses icke önskvärt ljud vilket kan vara både störande och skadligt. De 
skadliga effekterna kan vara fysiska till exempel hörselskada eller förhöjt blodtryck, men 
buller kan även ha negativa psykiska effekter så som trötthet och irritation. De psykiska 
effekterna hör samman med upplevelsen av bullret och upplevelsen i sin tur beror av ljudets 
styrka, dess frekvenser och tidskaraktär (AFS 2005:16). Enligt världshälsoorganisationens 
(WHOs) riktlinjer uppfattas vanligen ljud på 50-55 dB(A) som störande under dagtid 
(Berglund et al., 1999). Normalt sett uppfattas ett ljud som mer störande ju högre det är. 
Ljudnivå anges ofta i A-vägd ljudtrycksnivå, dB(A), vilket innebär ”Vägt medeltal av 
ljudtrycksnivån inom det hörbara frekvensområdet mätt med vägningsfilter A enligt 
standarden SS-EN 61672-1. /.../ Som förkortat skrivsätt för A-vägd ljudtrycksnivå används 
även begreppet ljudnivå med enheten dB(A)” (AFS 2005:16, s.5). En stor del av vårdmiljöns 
buller förorsakas av teknisk apparatur eller av vårdpersonalen. För de som är vana att vistas i 
vårdmiljön och som känner till ljudens ursprung uppfattas ljuden ofta inte som störande men 
för patienter kan ljuden orsaka stress och otrygghet vilket kan göra det svårt att komma till ro. 
Vila och sömn är vitala delar för stressreducering och återhämtning samt för att patienten ska 
återfå hälsa och välbefinnande - och här spelar vårdmiljön en stor roll (Halvorsen Bastøe & 
Frantsen, 2006). 
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Sjukhusmiljön är följaktligen en viktig del av vården. Den fysiska miljön på sjukhus 
uppfattas ofta som opersonlig och steril (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Strävan är att 
hela tiden utveckla och förbättra vården. Tidigare har det ofta varit så att vårdutvecklingen 
och vårdlokalernas utformning inte gått hand i hand trots att lokalernas utformning skulle 
kunna gynna vården. Detta uppmärksammas nu allt mer och kopplingen mellan vårdmiljöns 
betydelse och hälsa och välbefinnande blir allt mer naturlig. Forskning om vårdmiljön går 
starkt framåt och är en viktig del för att förbättra vårdkvalitén och patientsäkerheten 
(Edvardsson & Wijk, 2009). Samarbete mellan olika ämnesområden är angeläget för att 
kunna skapa den mest stödjande vårdmiljön (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). I år 
arrangeras för sjunde gången ”International conference on health and design” av 
organisationen ”International academy for health and design” (www.designandheath.com). 
Det är en organisation som grundades år 1997 i Sverige vars intresseområde omfattar hur 
hälsa och välbefinnande kan gynnas genom en stödjande vårdmiljö. Inriktningen är att 
uppmuntra forskning inom området för att göra den nödvändiga utvecklingen evidensbaserad. 
Föreliggande studie kan utgöra ett bidrag till sådan utveckling. 
 
När det gäller vårdmiljön vid postoperativa avdelningar bör det finnas utrymme för 
förbättring. Planlösningen är ofta gjord på liknande sätt med ett öppet landskap och en 
centraliserad station med datorer och telefoner som vårdpersonalen utgår från. Med denna 
utformning kan vårdpersonalen få en god överblick över patienterna. Det innebär även att 
patienterna inte kan få speciellt mycket avskildhet och att viss sekretessbelagd information 
kan höras av obehöriga (Smykowski, 2008). Denna typ av planlösning har alltså både 
fördelar (exempelvis goda möjligheter till övervakning) och nackdelar (exempelvis risk att 
patientens integritet kränks). Det optimala vore en lösning som främjar den postoperativa 
vilan och patientens integritet samt gynnar god och säker vård och därigenom 
vårdpersonalens arbetstillfredsställelse. Det har nämligen tidigare uppmärksammats att både 
vårdmiljön och känslan av att kunna erbjuda patienterna god vård påverkar sjuksköterskors 
arbetstillfredsställelse (McNeese-Smith, 1999). I föreliggande studie definieras 
arbetstillfredsställelse i enlighet med tidigare forskning som ”A function of satisfaction with 
the various elements of the job” (Lu, While & Barriball, 2005, s.212). Vårdmiljön utgör alltså 
en även väsentlig faktor för god och säker omvårdnad. 
 
Postoperativ omvårdnad 
Efter operation vårdas patienten vanligen vid en postoperativ avdelning (postop) innan 
vården fortsätter vid vanlig vårdavdelning alternativt patienten åker hem. Tiden på postop är 
viktig för patientens återhämtning efter narkosen. Vitala funktioner så som andning och 
cirkulation övervakas noggrant för att kunna upptäcka och behandla eventuella postoperativa 
komplikationer tidigt. Vanliga komplikationer är hypoxemi, smärta och illamående. Hur 
länge patienten stannar på postop påverkas av flera olika faktorer bland annat tidigare 
sjukdomar och kondition, vilket ingrepp som är gjort och vilka läkemedel som givits under 
operationen. Övervakningen innebär att patienten är omgiven av teknisk utrustning för 
kontroll av exempelvis blodtryck, hjärtrytm och andning. Sjuksköterskans arbetsuppgifter 
består av den fysiska övervakningen likaväl som att uppmärksamma psykiska reaktioner som 
kan påverkas av den omgivande vårdmiljön. Hur patienten reagerar på sin omgivning är 
individuellt och det är viktigt att sjuksköterskan arbetar för att vårdmiljön ska vara behaglig 
för patienten snarare än stressande (Hudak et al., 1998). Allt kortare vårdtider innebär att det 
är angeläget att patientens återhämtning påbörjas direkt efter operationen. Det är en känslig 
situation både fysiskt och psykiskt för patienten att vara nyopererad och stress som orsakas av 
vårdmiljön kan störa den postoperativa vilan och fördröja patientens återhämtning. 
  



 
 

3 
 

Information är en av sjuksköterskans uppgifter i den postoperativa omvårdnaden. Det är 
viktigt att sjuksköterskan informerar och hjälper patienterna att förbereda sig för det 
postoperativa förloppet. Särskilt viktigt är detta för de patienter som går direkt hem från 
postop (Warrén Stomberg et al., 2008), det vill säga de dagkirurgiska patienterna. Det är 
därmed angeläget att vårdmiljön är sådan att öppna och förtroendefulla samtal gynnas. Enligt 
WHOs riktlinjer bör skillnaden mellan ljudnivån på tal och ljudnivån i bakgrunden vara minst 
15 dB(A) för att en person med normal hörsel säkert ska kunna uppfatta det som sägs. 
Normalt tal ligger på en ljudnivå runt 50-60 dB(A) vilket alltså innebär att om 
bakgrundsljudet är över 35 dB(A) kan det inverka negativt på taluppfattbarheten. I grupper 
som är extra ljudkänsliga (exempelvis hörselskadade och äldre) kan skillnaden mellan 
bakgrundsljud och tal behöva vara större än 15 dB(A) för god taluppfattbarhet. WHOs 
riktlinjer anger vidare att ljudnivån inte bör överstiga 35 dB(A) i lokaler där patienter 
behandlas eller övervakas och vårdlokalernas gränsvärde är lägre än för övriga miljöer då 
patienter anses vara känsligare för stressorer i miljön (Berglund et al., 1999). Svenska 
arbetsmiljöverket anger inga riktlinjer för just vårdlokaler, men anger 40 dB(A) som gräns 
om arbetsförhållandena ställer ”stora krav på stadigvarande koncentration eller behov av att 
kunna föra samtal obesvärat” (AFS 2005:16, s.28). Om arbetsförhållandena i stället kräver 
”stora krav på stadigvarande koncentration och säker taluppfattbarhet” (AFS 2005:16, s.28) 
gäller 35 dB(A) (AFS 2005:16). Detta stämmer väl överens med den verksamhet som bedrivs 
på postop och dessa gränser för ljudnivåer borde därför vara applicerbara i den postoperativa 
vårdmiljön. Enligt arbetsmiljöverkets bestämmelser ska ljud från den egna verksamheten inte 
räknas in i mätvärdet (AFS 2005:16). Ljudmätningar som genomförs då ingen verksamhet 
pågår visar ljudnivån från fasta installationer i lokalen, så som ventilation. Men de ljudnivåer 
patienter och personal utsätts för är de som råder då verksamhet pågår och därför torde dessa 
vara mer intressanta att mäta. Det kan då bli svårt att relatera uppmätta nivåer till de svenska 
riktlinjer som finns. WHO nämner inte alls i sina riktlinjer om ljudnivån ska mätas när 
verksamhet pågår eller i tom lokal. Dessa problem med att tolka ljudnivåer har även 
rapporterats av andra (Overman Dube et al., 2008; Ryherd, Persson Waye & Ljungkvist, 
2008). 
  
Den postoperativa vårdmiljön 
Det är välkänt att den postoperativa vårdmiljön ofta är ljudlig (Allaouchiche et al., 2002; 
Nilsson et al., 2003; Smykowski, 2008). Ljuden kan bland annat komma från larm på 
övervakning och pumpar, telefoner, medpatienter och personal. Flera studier visar att 
patienterna på postop uppfattar samtal snarare än larmljud som störande (Allaouchiche et al., 
2002; Overman Dube et al., 2008; Smykowski, 2008). Brist på avskildhet och brist på 
individuellt justerbar belysning är andra exempel på sådant som kan vara störande 
(Smykowski, 2008). Oftast är det ändå smärta som orsakar störst obehag för patienten under 
tiden på postop (Allaouchiche et al., 2002; Zegerman et al., 2008). Tidigare forskning har 
visat att musik under det postoperativa förloppet minskar smärtupplevelsen (Easter, DeBoer, 
Settlemyre, Starnes, Marlowe & Creech Tart, 2010; Nilsson et al., 2003; Shertzer & Fogel 
Keck, 2001). Musik kan också dämpa eventuell oro (Easter et al., 2010; Nilsson et al., 2003) 
och det generella intrycket av vistelsen på postop kan förbättras av musik (Shertzer & Fogel 
Keck, 2001). Även besök från närstående i det postoperativa förloppet har flera gånger visat 
sig ha positiva effekter för patienterna genom bland annat minskad stress och oro. Trots att 
forskningen förordar att besök tillåts på postop är det fortfarande vanligt med restriktioner 
mot besök. Orsakerna som anges är patienternas integritet, brist på utrymme och rädsla för att 
personalens arbetsbelastning ska öka (Bonifacio & Boschma, 2008). Många av stressorerna 
ovan som visat sig besvärande alternativt åtgärder som förbättrat den postoperativa tiden för 
patienterna, är alltså sådant som vårdpersonalen kan påverka. Men personalen kan inte bara 
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påverka vårdmiljön utan påverkas också själva av den, detta är väl känt (Allaouchiche et al., 
2002; Gurses & Carayon, 2009; Smykowski, 2008). Kunskapsunderlaget anses ändå vara 
begränsat när det gäller hur sjuksköterskornas arbetsmiljö bör utformas på bästa sätt och hur 
arbetsmiljön påverkar deras dagliga arbete. Ljudnivån (Appelbaum, Fowler, Fiedler, Oinubi 
& Robson, 2010; Gurses & Carayon, 2009) och brist på utrymme var det som sjuksköterskor 
som arbetar på olika vårdavdelningar (bland annat postop) själva uppfattade som störst 
problem i sin arbetsmiljö. Dessa faktorer utgör hinder och tros även kunna påverka 
patientsäkerheten och kvalitén på vården (Gurses & Carayon, 2009), och känslan av att kunna 
erbjuda patienterna god vård påverkar som tidigare sagts arbetstillfredsställelsen (McNeese-
Smith, 1999). 
 
Problemformulering 
Den postoperativa vårdmiljön kan således uppfattas som besvärande och därigenom inte ge 
patienterna de bästa förutsättningar för den vila som behövs för optimal postoperativ 
återhämtning samt för vårdpersonalens uppfattning av god arbets- och vårdmiljö. Mer 
kunskap behövs om vad som uppfattas som problem i vårdmiljön och hur de negativa 
effekterna från miljön kan reduceras. Det är därför angeläget att undersöka hur patienter och 
vårdpersonal uppfattar vårdmiljön som den är utformad i dagsläget och vilka faktorer som 
faktiskt uppfattas som störande eller stressande. Dessutom är det betydelsefullt att tillfråga 
patienter och vårdpersonal om flera faktorer i samma fysiska postoperativa vårdmiljö då 
ingen studie från 2000-talet med det upplägget har återfunnits. Eftersom ljudnivån tidigare 
visat sig vara en av de stora stressorerna i vårdmiljön bör den mätas som en särskild del. 
Studier med detta upplägg kan leda till förslag på hur vårdmiljön kan förbättras för alla som 
vistas i den.  
 
 
SYFTE 
Syftet var att undersöka hur den fysiska postoperativa vårdmiljön uppfattas av patienter och 
vårdpersonal. Dessutom var syftet att beskriva ljudmiljön i form av uppmätt ljudnivå, antal 
inkommande telefonsamtal samt förekomst av bakgrundsmusik. 
 
 
METOD 
Studien genomfördes som en deskriptiv icke-experimentell tvärsnittsstudie. Datainsamlingen 
bestod av tre delar; frågeformulär besvarade vid intervju av patienter vid slutet av 
vårdtillfället på postop samt av vårdpersonal (Ejvegård, 2009; Eliasson, 2010; Polit & Beck, 
2008) och objektiva mätningar. Målsättningen var att undersöka hur ett antal patienter och 
vårdpersonal uppfattade den fysiska vårdmiljön på postop. Strävan har varit att få fram det 
generella och se eventuella samband eller skillnader som kan bidra till att förbättra den 
postoperativa vårdmiljön. För studier med den typen av målsättning anses en kvantitativ 
ansats vara den bäst lämpade (Ejlertsson, 1992; Eliasson, 2010; Polit & Beck, 2008). 
Patienters och vårdpersonals uppfattningar om vårdmiljön tillsammans med de objektiva 
mätningar som gjordes har varit led i strävan ett ge en generell bild av hur vårdmiljön 
uppfattas. 
 
Urval 
Patienter och vårdpersonal vid en postoperativ avdelning vid ett medelstort sjukhus i södra 
Sverige valdes ut för datainsamlingen. Avdelningen som hade tolv vårdplatser ansågs kunna 
representera en traditionell postoperativ avdelning där såväl dagkirurgiska patienter som 
patienter som behövde fortsatt vård vårdades. Patienter som behövde fortsatt vård efter tiden 
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på postop kallas i föreliggande studie fortsättningsvis för inskrivna. Situationsanpassade 
besök från närstående tilläts på avdelningen och det var ansvarig sjuksköterska som beslutade 
om besök var lämpligt (till barn tilläts närstående alltid att närvara). De opererande klinikerna 
var ortoped-, kirurg- och kvinnokliniken. 
 
Av patienter 
Alla vuxna patienter över 18 år som kunde tala svenska eller engelska samt förmedla sig på 
egen hand (på grund av att det inte fanns resurser för tolkhjälp) avsågs tillfrågas om 
deltagande då de var färdigbehandlade och klara att lämna postop (uppringda till avdelning 
alternativt ordnat skjuts hem). En kort presentation och muntlig information om studien gavs 
innan muntligt samtycke inhämtades och alla erbjöds även skriftlig information (bilaga 1). 
Deltagande patienters fördelning mellan opererande kliniker samt fördelning av 
dagkirurgiska och inskrivna patienter inom respektive klinik framgår av Tabell 1. År 2010 
var 37 % av de opererade patienterna män och 63 % kvinnor (barn inkluderat). I föreliggande 
studie var fördelningen 45 % män och 55 % kvinnor (inga barn). 
 
Tabell 1. Patientfördelning totalt vid det undersökta sjukhusets operationsavdelning i % för 

år 2010 jämfört med urvalets fördelning. 
 
   Andel 

patienter totalt 
Patientkategori 

   Inskrivna Dagkirurgiska 
År 2010 Opererande 

klinik 
Kirurg 40 % 61 % 39 % 
Ortoped 34 % 39 % 61 % 
Kvinno 26 % 48 % 52 % 

Föreliggande 
studie 

Opererande 
klinik 

Kirurg 19 % 67 % 33 % 
Ortoped 52 % 25 % 75 % 
Kvinno 29 % 33 % 67 % 

Siffrorna från år 2010 är inhämtade från sekreterare på operationsavdelningen. 
 
Av vårdpersonal 
Ansvarig vid postop informerade vårdpersonalen om studien vid ett avdelningsmöte ett par 
veckor innan datainsamlingen inleddes. Vårdpersonalen informerades även kort vid 
datainsamlingspassets början om studien, samt om hur och med vilka datainsamling skulle 
ske. De tillfrågades om de ville delta i studien mot slutet av datainsamlingspasset. Muntligt 
samtycke inhämtades och alla erbjöds skriftlig information (bilaga 2). Alla sjuksköterskor 
och undersköterskor som arbetade på postop under aktuella dagar avsågs tillfrågas om 
deltagande. Strävan var att inkludera alla informanter, både patienter och vårdpersonal, som 
uppfyllde inklutionskriterierna vid samtliga datainsamlingstillfällen.  
 
Datainsamling 
Data samlades in i januari år 2011 och genomfördes av forskaren som i normala fall tillhör 
arbetsplatsen. Vid datainsamlingarna bars sjukhusets bussarong, namnbricka, ID-kort där 
yrke och avdelningstillhörighet framgick samt privata byxor. Förhoppningen var att denna 
klädsel skulle leda till att patienterna kunde se att den som genomförde undersökningen 
tillhörde personalen men inte ingick i vårdarbetet. Datainsamlingen gjordes under timmarna 
med högst patientgenomströmning och personaltäthet vilket innebar klockan 13-16. Dagarna 
valdes ut slumpmässigt under en period med normalt operationsprogram och datainsamlingen 
fortgick till dess att underlag från ca 30 patienter respektive vårdpersonal samlats in, vilket 
innebar fem dagar. Ingen datainsamling genomfördes någon fredag på grund av reducerat 
operationsprogram. 
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Frågeformulär 
Inget befintligt instrument som visat sig ha hög validitet eller reliabilitet och som svarade mot 
föreliggande studies syfte kunde hittas, därför utvecklades egna frågeformulär (bilaga 3 och 
4) och ett mätprotokoll (bilaga 5) utifrån råd och riktlinjer i forskningslitteratur (Ejvegård, 
2009; Eliasson, 2010; Polit & Beck, 2008). Framförallt användes frågor med slutna 
svarsalternativ men även några öppna frågor fanns med för att ge informanterna möjlighet att 
lyfta fram områden i den fysiska vårdmiljön som de ansåg var viktiga men som inte 
efterfrågades. Vid jakande svar på fråga om besvär från någon faktor i den fysiska vårdmiljön 
ombads informanten att förtydliga vad det var som besvärat. Vissa av dessa kommentarer 
samt svar från öppna frågor har även använts som citat i resultatredovisningen för att 
därigenom förtydliga och belysa de åsikter som framkom. För kontroll av innehållsvaliditet 
(face validity) (Polit & Beck, 2008) diskuterades mätprotokollet och frågeformulärens 
innehåll, formuleringar och layout med personal som arbetar på aktuell avdelning, med 
handledare i föreliggande studie, med sekreterare samt med lekmän innan den slutliga 
utformningen antogs. 
 
Med patienter 
Datainsamlingen genomfördes vid patientens säng eller i väntrummet. Alla erbjöds att vara i 
ett enskilt rum om det fanns möjlighet att någon annan skulle kunna höra det som sades. 
Datainsamling gjordes enskilt med mellan fem och nio patienter per datainsamlingspass och 
forskaren som genomförde datainsamlingen ställde frågorna och fyllde i frågeformuläret 
(bilaga 3). Efter att studien presenterats och muntligt informerat samtycke inhämtats 
noterades inledningsvis patientens kön, opererande klinik samt födelseår. Därefter fick 
patienterna skatta sin helhetsupplevelse av vistelsen på postop på en numerisk skala (NS) från 
0-10. Efterföljande frågor till patienterna grundades i fyra antaganden. För det första antogs 
smärta och illamående kunna påverka hur miljön uppfattas. För det andra förutsattes 
patientens postoperativa vila påverkas av fysiska faktorer i vårdmiljön så som ljud, ljus, lukt 
och temperatur. För det tredje antogs den personliga integriteten påverkas av att se och höra 
andra i omgivningen. Slutligen förmodades närstående kunna påverka det postoperativa 
förloppet. I de fall patienten gav kommentarer eller förtydligande i samband med en sluten 
fråga noterades detta och lästes upp för patienten för att kontrollera att kommentaren 
nedtecknats korrekt. Samma förfarande användes vid de öppna frågorna. 
 
Med vårdpersonal 
Datainsamling med vårdpersonal genomfördes efter att muntligt informerat samtycke 
inhämtats och i de flesta fall i det så kallade ”övervaket” (se bilaga 5), men även 
vårdpersonalen erbjöds att sitta i ett enskilt rum. Från vårdpersonalen deltog mellan tre och 
åtta personer individuellt per datainsamlingspass. Först noterades yrkesgrupp och de fick 
sedan svara på hur de uppfattat dagens arbetspass värderat på NS 0-10. Efterföljande frågor 
till vårdpersonalen utgick från antagandet att de påverkades av samma faktorer i vårdmiljön 
som antogs påverka patienterna. Genomförandet skedde på samma sätt som med patienterna, 
forskaren läste frågorna och fyllde i frågeformuläret (bilaga 4) och eventuella noteringar 
kontrollästes mot informanten. 
 
Mätningar 
Förutom datainsamling med frågeformulär för patienter och vårdpersonal genomfördes vid 
samma tillfällen ljudmätningar och det noterades antal inkommande telefonsamtal, om det 
spelades musik, patientflödet samt det maximala antalet patienter som vistades på postop 
samtidigt (bilaga 5). Detta för att kunna beskriva ljudmiljön på postop samt undersöka 
samband mellan eventuella besvär och objektiva mätningar. Ljudmätningar gjordes vid två 
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tillfällen per datainsamlingspass med hjälp av en Sound Level Meter model 2400 från Quest 
Electronics som är ett handhållet ljudmätningsinstrument. Inställningen på mätinstrumentet 
var ”A”, ”30-100 dB”, ”fast” och ”run”. Ljudmätningarna gjordes i öronhöjd ca 160 cm över 
golvnivån i mätpunkt 1 och 2 och ca 90 cm över golvnivå i mätpunkterna 3 till 5 (se bilaga 
5). Landstingshälsans skyddsingenjör lånade ut mätinstrumentet och gav en kort utbildning i 
ljudmätning för att mätvärdena skulle bli så korrekta som möjligt. Ljudmätningarna gjordes 
då det inte fanns några färdigbehandlade patienter som var aktuella att inkluderas i 
föreliggande studie eftersom frågeformulären gavs högre prioritet än ljudmätningarna. Det 
medförde att ljudmätningarna inte gjordes vid samma klockslag vid de olika 
datainsamlingstillfällena. Ljudmätningar gjordes enbart i gången på ena sidan av övervaket 
för att spara tid då båda sidorna ansågs likvärdiga. 
 
Dataanalys 
Data sammanställdes och analyserades med hjälp av dataprogrammet SPSS 18.0.0 (SPSS 
Inc., IBM Corporation). Variablerna i föreliggande studie är främst mätta på nominal- och 
ordinalskala och icke-parametriska tester valdes för dataanalys där samband och skillnader 
eftersöktes. Skillnader har främst eftersökts inom respektive grupp (patienter och 
vårdpersonal) medan samband även eftersökts mellan grupper och relaterat till de objektiva 
mätningar som gjordes, så kallad triangulering (Eliasson, 2010; Polit & Beck, 2008). Chitvå-
test kan arbeta med variabler på nominal- och ordinalskala och har använts för att undersöka 
fördelningar. Om det finns en signifikant skillnad i fördelning innebär det även att det finns 
ett samband mellan de variabler som undersöks. Testet arbetar med data indelat i klasser och 
kan användas då stickprovet är över 30, om max en femtedel av klasserna understiger fem 
och ingen klass är noll (Ejlertsson, 1992; 2003; Polit & Beck, 2008). Då dessa kriterier inte 
uppfylldes användes i stället Fishers exakta test i samma syfte för tester med variabler på 
nominal nivå som inte innehöll fler än fyra klasser (Ejlertsson, 1992; Polit & Beck, 2008). I 
de fall ena variabeln var mätt på nominalskala och den andra på ordinalskala men varken 
kraven för Chitvåtest eller Fishers exakta test uppfylldes slogs klasser samman tills dess att 
kraven för något av testerna uppfylldes (Ejlertsson, 1992; 2003). NS 0-3 slogs samman till en 
grupp och NS 4-10 bildade den andra gruppen, detta mot bakgrund av att smärtbehandling 
ofta har VAS 3 som acceptabelt mål (Hvarfner, 2005) därför ansågs 3 även här kunna utgöra 
en gräns. För att undersöka samband där båda variablerna mätts på ordinalskala användes 
Spearman rho som passar väl om det finns enstaka värden som sticker ut eftersom det enbart 
tar hänsyn till värdenas rangordning. För att jämföra oberoende grupper där den oberoende 
variabeln var på lägst ordinalskala användes Mann-Whitneys U-test (Ejlertsson, 1992; 2003; 
Polit & Beck, 2008). P-värdet för signifikans är i föreliggande studie satt till 0,05 som är den 
vanligast använda signifikansnivån (Ejlertsson, 2005). 
 
Kommentarer som gavs vid slutna frågor samt svar på öppna frågor har inte analyserats utan 
enbart hanterats som text och använts för att se om något ytterligare problemområde från den 
fysiska vårdmiljön utöver de som efterfrågades framkom. Dessutom har de använts som citat 
för att förtydliga resultat som presenterads med siffror. 
 
Forskningsetiska aspekter 
Allt deltagande i studien var frivilligt och muntligt informerat samtycke inhämtades. Patienter 
och vårdpersonal försäkrades om att svaren behandlades konfidentiellt. Patienterna 
tillfrågades om de ville delta när de var klara att lämna postop och inte längre befann sig i 
beroendeställning till vårdpersonalen där. Ingen känslig information om patienternas sjukdom 
eller typ av operation samlades in. Däremot ställdes frågor om direkta postoperativa 
komplikationer (smärta och illamående) utöver frågor om hur de uppfattat vårdmiljön på 
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postop. Motivet till dessa frågor var att smärta och illamående möjligen kunde påverka hur 
patienterna uppfattade vårdmiljön. Ifyllda frågeformulär har under arbetets gång förvarats så 
att ingen obehörig kunnat ta del av dem. Efter avslutad studie kommer ifyllda frågeformulär 
samt digital data från SPSS (på CD) förvaras på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) enligt 
arkivlagen (SFS1990:782). Rådgivande yttrande inhämtades från den lokala etiska kommittén 
EPK-sydost (www.bth.se/eksydost) och kommittén ställde sig positiv till studien (Dnr EPK 
46/2010). Verksamhetschef och avdelningschef gav sitt tillstånd till studiens genomförande 
efter att ha fått ta del av projektplanen.  
 
 
RESULTAT 
Resultatet presenteras uppdelat i patienter, vårdpersonal och mätningar. Citat har valts ut från 
kommentarer på slutna frågor och svar på öppna frågor för att förtydliga resultat som 
presenteras med siffror samt för att belysa och åskådliggöra de uppfattningar som framkom. 
 
Patienter 
Under de fem dagar datainsamlingen pågick var 36 patienter aktuella för deltagande i studien. 
Av dessa tillfrågades 31 och alla valde att delta (n = 31), svarsfrekvensen blev således 86 %. 
Åldern varierade mellan 23 och 83 år med en median på 51 år. Bortfallet på fem patienter 
beror på att dessa hann lämna postop under tiden datainsamling pågick med annan patient och 
de kunde alltså inte tillfrågas om deltagande. Fördelning av deltagande patienter och bortfall 
mellan kliniker samt mellan inskrivna och dagkirurgiska patienter framgår av Tabell 2.  
 
Tabell 2. Fördelning av deltagande patienter och bortfall mellan kliniker samt mellan 

inskrivna och dagkirurgiska patienter. 
 
   Patientkategori 
   Inskrivna dagkirurgiska 
Män Opererande 

klinik 
Kirurg 2 1 
Ortoped 3 8 
Bortfall  1 

Kvinnor Opererande 
klinik 

Kirurg 2 1 
Ortoped 1 4 
Kvinno 3 6 
Bortfall 1 3 

 
Patienterna skattade sin helhetsupplevelse av vistelsen på postop enligt NS där 0 angav värsta 
tänkbara och 10 bästa tänkbara, svaren varierade mellan 3 och 10 med en median på 10. Det 
framkom en nära signifikant skillnad mellan patientkategorierna avseende helhetsupplevelsen 
(p = 0,07) där de dagkirurgiska patieterna ansåg sig ha haft en bättre helheltsupplevelse. 
Hälften (n = 15) av patienterna hade haft smärta efter operationen och de uppgav att smärtan 
låg mellan 2 och 7 på NS. En fjärdedel av patienterna (n = åtta) hade mått illa efter 
operationen och nivån på illamåendet skattades mellan 2 och 6 på NS. Det framkom inga 
skillnader mellan män och kvinnor när det gäller smärta (p = 0,87) eller illamående (p = 
1,00). Det framkom inte heller några skillnader mellan inskrivna och dagkirurgiska patienter 
gällande smärta (p=0,61) eller illamående (p=0,47). Det var ingen skillnad i antal patienter 
som uppgav smärta de dagar det spelades musik mot de dagar det inte spelades musik (p = 
0,82 ). Smärtan var inte heller lägre de dagar det spelades musik (sammanslagna grupper, p = 
0,24). 
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Figur 1. Antal patienter som uppfattat olika typer av besvär från vårdmiljön på postop. 
 
Antal patienter som uppgav att de besvärats av ljud, ljus, temperatur, lukt och övriga faktorer 
i vårdmiljön framgår av Figur 1. Det visade sig att få patienter uppfattade vårdmiljön som 
besvärande eller störande. Det som besvärade flest var ljuden, dock var besvärsnivån låg. En 
patient uppgav NS 7 på grund av att gaslarmet testats, övriga uppgav NS 2. Kommentarer 
som gavs i samband med frågan om ljudbesvär var ”En massa pipande”, ”Andra kanske störs 
av plingen”, ”För hög radio”, ”Skönt med lite bakgrundsljud”, ”Inte besvärad, men man 
förstår inte vad det är [larm från monitorn]. Man undrar ju om det är jag eller grannen som 
håller på att dö [skratt]”. Endast en patient uppgav besvär från ljuset ”Lite för ljust” och 
besvärsnivån var låg (NS 2). En annan patient kommenterade att det var ”skönt att det är lite 
släckt” i samband med frågan om ljusbesvär. Vid datainsamlingen var ljuset dimmat på alla 
patientplatser. Två patienter uppgav besvär från temperaturen och här var besvärsnivån 
högre, 6 och 8 på NS. De tyckte att det var för kallt. Även andra patienter (n = fyra) 
kommenterade att det varit kyligt då frågan om temperaturbesvär ställdes men att de fått en 
filt och därför inte varit besvärade av temperaturen ”Lite kallt, men inte så det besvärade mig. 
Jag fick ett täcke”. Enbart en patient uppgav besvär av lukt (NS 3), ”Sjukhuslukt”. 
Sjukhuslukten kommenterades även av en annan patient som dock inte kände sig besvärad av 
den. Tre patienter uppgav att de besvärats av övriga faktorer i miljön, men kommentarerna 
visade att bara två av dessa rörde den fysiska miljön ”Jag saknar musiken, det blev tyst när 
den försvann” och ”Men det är mer min egen oro. Och man känner sig bevakad. Dom tittar 
hit och jag tror att dom tittar på mig”. Den tredje var besvärad av blodtrycksmanschetten. 
Det framkom inga skillnader mellan män/kvinnor, inskrivna/dagkirurgiska patienter, patienter 
med/utan smärta eller patienter med/utan illamående gällande besvär från vårdmiljön, se 
Tabell 3. 
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Tabell 3. Antal patienter som uppgav besvär från vårdmiljön samt p-värden. 
 

  Ljud p-
värde 

Ljus p-
värde 

Temp p-
värde 

Lukt p-
värde 

Övriga 
besvär 

p-
värde 

Män 2 1,00 0 1,00 1 1,00 1 0,45 1 1,00 Kvinnor  2 1 1 0 2 
Inskrivna 1 1,00 0 1,00 0 0,53 0 1,00 1 1,00 Dagkirurgiska 3 1 2 1 2 
Smärta  Ja 0 0,10 0 1,00 1 1,00 0 1,00 3 0,10  Nej 4 1 1 1 0 
Illamående Ja 2 0,27 0 1,00 0 1,00 0 1,00 1 1,00  Nej 2 1 2 1 2 
 
Flera patienter (n = 24) uppgav vid förfrågan att de sett andra patienter under sin vistelse på 
postop, men ingen av dem hade känt sig besvärad av det. Däremot framkom viss oro för att 
själv ha blivit sedd ” Man undrar vad dom andra såg”, men även omtanke om andra ”Det är 
nog värre att bli sedd om man mår dåligt”. Det var skärmar mellan sängplatserna och mobila 
skärmar användes för att att skärma av vid de tillfällen vårdpersonalen exempelvis var 
tvungna att göra någon undersökning eller patienten ville byta om vid sängen, ”Skärmarna är 
bättre än inget”. De flesta hade hört personalen prata med någon annan patient (n = 28) eller 
att personalen pratat sinsemellan (n = 29). Ingen uppgav att de störts av prat med 
medpatienterna ”Dom pratar så diskret”. Det framkom dock medvetenhet om att samtal 
kunde höras av andra ”Man kanske inte vågar fråga om personliga saker om grannen hör”, 
”Om man är rädd om sin integritet kanske man störs” och ”Alla saker vill man ju inte att 
andra ska veta”. En patient var störd av prat inom personalgruppen, övriga kommenterade i 
positiva ordalag ”Det är bara trevligt med prat”, ”Det är trevligt att höra att det finns folk 
runtomkring, det känns tryggt”, ”Trevligt med samtal runtomkring”, ”Det är så härligt att 
höra er skratta, det är ju en arbetsplats” och ”Prata måste man ju få göra, ni är ju på 
jobbet”. Det framkom en nära signifikant skillnad där män i högre utsträckning än kvinnor 
sett medpatienter. I övrigt var det inga skillnader mellan könen eller mellan inskrivna och 
dagkirurgiska patienter avseende hur mycket de sett eller hört av medpatienter och personal, 
se Tabell 4. 
 
Tabell 4. Antal män och kvinnor samt inskrivna och dagkirurgiska patienter som sett eller 

hört medpatienter och personal, samt p-värden. 
 

 Sett medpatienter p-
värde 

Hört prat med 
medpatienter 

p-värde Hört prat inom 
personalgrupp 

p-
värde 

Män 13 (93 %) 0,06 14 (100 %) 0,23 13 (93 %) 1,00 Kvinnor 11 (65 %) 14 (83 %) 16 (94 %) 
Inskrivna 7 (64 %) 0,21 9 (82 %) 0,28 11 (100 %) 0,53 Dagkirurgiska 17 (85 %) 19 (95 %) 18 (90 %) 
 
På frågan om patienterna hade önskat någon närstående med sig om de fått välja själva 
svarade fem patienter ja. Det framkom ingen skillnad mellan män och kvinnor eller inskrivna 
och dagkirurgiska patienter i denna önskan (p = 0,64 respektive 0,32). De som som svarat ja 
skattade vikten till mellan 5 och 8 enligt NS och fyra hade haft någon som kunnat vara med. 
Två dagkirurgiska patienter kommenterade att ”Jag hade velat haft en närstående med mig 
om det var en större operation”. Av de som inte ville ha någon närstående med sig uppgavs 
varierande anledningar ”Ensam är stark. Hade man haft någon med sig som tycker synd om 
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en skulle man bara känna sig ynklig” och ”Skönt att få vara för sig själv en stund. Man har ju 
barn och så, det är knappt man får gå på toaletten själv”. Känslan att det var ”Skönt att få 
vara för sig själv” uttrycktes även av andra. En patient tyckte att det gick lika bra med 
personalen. Och vissa ville absolut inte ha någon närstående med sig ”Nej bevare mig väl!!”. 
 
På den avslutande öppna frågan gavs kommentarerna ”Det är rätt trist miljö” och 
”Uppskattar barnhörnan och konsten i taket och tavlorna. Skönt att det finns något trevligt 
att titta på”. 
 
Vårdpersonal 
Under de fem datainsamlingsdagarna arbetade totalt 40 sjuksköterskor och undersköterskor 
på postop. Av dessa valde 29 att delta i studien (n = 29), 18 sjuksköterskor och elva 
undersköterskor, vilket gav en svarsfrekvens på 73 %. Bortfallet kan till viss del förklaras av 
avdelningsmöte (n = fyra) och att det kom sjuka patienter just som datainsamlingspassen 
skulle avslutas och datainsamling från vårdpersonalen skulle göras (n = fem). Bortfallet 
bestod av åtta sjuksköterskor och tre undersköterskor. Vårdpersonalen fick skatta hur de 
uppfattat dagens pass enligt NS där 0 var väldigt stillsamt och 10 var värsta tänkbara stress, 
svaren varierade mellan 0 och 7, median 3. Det var ingen skillnad mellan sjuksköterskornas 
och undersköterskornas stress (p = 0,84).  

 
Figur 2. Antal vårdpersonal som uppfattat olika typer av besvär från vårdmiljön på postop. 
 
Antal vårdpersonal som uppgav att de besvärats av ljud, ljus, temperatur, lukt och övriga 
faktorer framgår av Figur 2. För vårdpersonalen var ljud och temperatur de enskilda faktorer 
som besvärade flest och många uppgav även övriga besvär. Det framkom inga skillnader 
mellan yrkeskategorierna avseende besvär från vårdmiljön (ljud p = 0,14, ljus p = 1,00, 
temperatur p = 0,62, lukt p = 1,00 och övriga besvär p = 0,12). Det fanns inte heller några 
samband mellan stress och besvär från ljudmiljön (sammanslagna grupper, ljud p = 1,00, ljus 
p = 1,00, temperatur p = 1,00, lukt p = 0,45 och övriga besvär p = 0,27). De som var 
besvärade av ljuden graderade besvären mellan 3 och 8 enligt NS.  Radion (n = två) och larm 
från övervakningen (n = fem) kommenterades som besvärsområden i samband med frågan 
om ljudbesvär. En kommentar var ”Idag har det inte varit så mycket pling. Det brukar vara 
mycket värre.”. Ljuset besvärade tre från vårdpersonalen, en tyckte att det var ”Lite skumt” 
och en annan att det ”Borde vara mer dämpat” (dock inte samma dag). Besvären graderas 
mellan 2 och 5 på NS. Temperaturen besvärade fyra, tre tyckte det var för kallt och en att det 
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var för varmt (för kallt och för varmt på samma pass) med en besvärsnivå på 3 till 4 enligt 
NS. En från vårdpersonalen besvärades av lukt (NS 5) och det berodde på att en patient 
kräkts. Mer än hälften uppgav övriga besvär från miljön (n = 17), sjuksköterskor och 
undersköterskor i lika hög utsträckning (p = 0,12). På denna fråga visade kommentarerna att 
vårdpersonalen kände sig besvärade av risken att patienternas integritet kränks (n = tio). 
”Önskar en plats där man kan prata om sin patient så att övriga patienter inte hör [bland 
annat när läkare måste rådfrågas]”, ”Det är väldigt öppet” och ”Integriteten är inte den 
bästa för patienterna”. Även telefonen (n = fem) och dörrtelefonen (n = två) uppgavs i 
kommentarer som källor till övriga besvär. 
 
På frågan om patienterna själva skulle få välja om de önskade ha en närstående med sig (om 
lokalen hade tillåtit det) ställde sig hälften positiva (n = 13 av totalt 25) ”Kan nog ha 
lugnande effekt”. Sjuksköterskorna och undersköterskorna var lika positivt inställda (p = 
0,69). Flera uttryckte dock oro för ökad arbetsbelastning (n = åtta) och för vissa var det inte 
svart eller vitt ”Jag är både positiv och negativ”. Flera förordade att fortsätta med 
situationsanpassade besök som det var vid studiens genomförande (n = sex). Ett förslag var 
att ”fixa ett trevligt väntrum till anhöriga så finns de nära ändå”.  
 
På den avslutande öppna frågan nämndes bland annat den öppna planlösningen ”Det är öppet 
men det måste ju vara överskådligt” och flera återkom till risken att patienternas personliga 
integritet kunde kränkas. Det framkom även önskemål av rent praktisk karaktär så som fler 
patienttoaletter, fler bärbara telefoner och att skåpen för patientkläder skulle ligga närmare 
postop. 
 
Mätningar 
Under aktuella datainsamlingstillfällen var patientflödet mellan 13 och 19 patienter, det 
högsta antalet patienter som vistades samtidigt på postop var mellan nio och tolv. Telefonen 
ringde mellan sju och 13 gånger. Ljudmätningarna visade ljudnivåer mellan 35 och 65 dB(A), 
med det lägsta mätvärdet på plats 7 (längst in i hörnet) och det högsta i övervaket, se Tabell 
5. Även sett till medelvärden uppmättes lägst nivåer på plats 7 med 45 dB(A) och högst 
nivåer i övervaket med 58 dB(A). 
 
Tabell 5. Uppmätta ljudnivåer i dB(A). 
 
 Övervak Gång Plats 7 Plats 9 Plats 12 
Högsta värde 65 60 55 60 55 
Lägsta värde 50 45 35 40 45 
Medelvärde 58 55 45 51 51 
 
Antal inkommande telefonsamtal påverkade inte medelljudnivån i övervaket (p = 0,33 med 
korrelationskoefficient r = 0,55), däremot fanns det ett negativt samband mellan antal 
inkommande telefonsamtal och medelljudnivån på patientplatserna (p = 0,01 och r = -0,95). 
Det spelades musik hälften av tiden och det tycktes inte påverka varken patienternas 
helhetsupplevelse (sammanslagna grupper, p = 1,00) eller vårdpersonalens stressnivå 
(sammanslagna grupper, p = 0,18).  
 
 
METODDISKUSSION 
Med tanke på föreliggande studies frågeställning och målsättning kan den kvantitativa 
ansatsen anses väl passande. Studier med kvalitativ ansats skulle kunna ge ökad förståelse för 
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hur patienter inte bara uppfattar utan även upplever vårdmiljön på postop (Polit & Beck, 
2008). Värdet av en sådan studie kan dock anses tveksamt då föreliggande studie visar att 
enbart ett fåtal patienter uppfattar vårdmiljön som störande. 
  
Urval 
Eftersom enbart en person genomförde datainsamlingen begränsades datainsamlingspassens 
längd och stickprovets storlek. Med ett stickprov på 30 uppfylls ett av kraven för att Chitvå-
test ska kunna utföras vid dataanalysen (Ejlertsson, 1992; 2003), därför fortgick 
datainsamlingen tills dess att ca 30 patienter respektive vårdpersonal besvarat 
frågeformulären. I kommande studier vore ett större urval att föredra för att få ett mer 
generaliserbart resultat. Det skulle underlättas av att fler än en person genomför 
datainsamlingen som då blir mer tidskrävande. Om det vid kommande studier finns möjlighet 
till tolkhjälp kan fler vuxna patienter inkluderas och det finns då möjlighet att även undersöka 
om det finns kulturella skillnader av hur vårdmiljön uppfattas. Även närstående till barn som 
opererats skulle kunna inkluderas för att få en mer heltäckande bild av hur vårdmiljön 
uppfattas. Med ett större urval hade det även varit möjligt att göra fler tester, som nu inte var 
möjliga att genomföra på grund av för få svar i vissa grupper (exempelvis se om det fanns 
något samband mellan besvär från ljud och ljus). 
 
Underlaget i föreliggande studie är litet och därför går det inte att dra några generella 
slutsatser som kan gälla även andra postoperativa avdelningar. Däremot kan värdefull 
kunskap för utveckling av vården vid den avdelning undersökningen genomförts på läggas 
fram. 
 
Bortfall 
Svarsfrekvensen var 86 % för patienter och 73 % för vårdpersonalen. En svarsfrekvens över 
80 % är att föredra och så länge den är över 70 % är det meningsfullt att bearbeta svaren 
statistiskt (Ejvegård, 2009). Det innebär alltså att svarsfrekvensen i föreliggande studie kan 
anses godtagbar. Bortfallet var även någotsånär jämnt fördelat mellan ingående grupper. 
Resultatet av vårdpersonalens stressnivå kan vara missvisande eftersom fem av de åtta som 
utgjorde bortfallet inte kunde delta på grund av att de hade för mycket att göra och därmed 
kanske var stressade. 
 
Datainsamling 
Dagarna för datainsamling valdes ut slumpmässigt och den typen av urval medför att risken 
för bias minskar (Ejlertsson, 1992; 2003; Eliasson, 2010; Polit & Beck, 2008). Timmarna 
med högst patientgenomströmning och personaltäthet valdes ut för att det förhoppningsvis 
skulle ge vid handen hur vårdmiljön uppfattas när det är som mest verksamhet. Verksamheten 
varierar mycket på postop, både under dagen och från dag till dag. Om vårdmiljön kan 
anpassas så den inte uppfattas som besvärande under de mest hektiska timmarna torde den 
inte heller uppfattas så de timmar då verksamheten är lugnare. De fem dagar då underlaget till 
föreliggande studie samlades in var dock alla relativt lugna dagar. Valet att samla in data mitt 
på dagen kan kanske förklara varför andelen inskrivna patienter från ortopeden och 
kvinnokliniken är lägre i föreliggande studie än år 2010 (25 % mot 39 % respektive 33 % mot 
48 %, se Tabell 1). De inskrivna patienterna genomgår ofta större operationer som tar längre 
tid och de kommer därför till postop senare under dagen, dessutom planeras ofta de 
dagkirurgiska patienterna in tidigare i operationsprogrammet. Den förhållandevis höga 
andelen ortopedpatienter i föreliggande studie (52 % mot 34 % år 2010) kan eventuellt 
förklaras av det var halt ute. För att undvika att stickprovet påverkas av 
operationsprogrammets variation under dygnet eller över året borde datainsamling ske 
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veckans alla dagar, under flera veckors tid jämnt fördelade över året samt under alla timmar 
det är verksamhet på postop (kl 08.00-21.30) för att få ett mer rättvisande resultat. Det skulle 
kräva att fler än en person genomför datainsamlingen.  
 
Utformning av frågeformulären 
Det bästa är att använda ett befintligt mätinstrument som är testat för validitet och reliabilitet 
när en studie genomförs. Om samma instrument används i flera studier kan studiernas resultat 
jämföras vilket kan leda till att resultaten kan stärka varandra. Det är dock inte ovanligt att 
inget passande mätinstrument kan hittas, utan att ett eget måste utformas (Polit & Beck, 
2008). Så var fallet i föreliggande studie. När studien planerades gjordes en sökning för att 
om möjligt hitta ett befintligt mätinstrument. En studie med delvis liknande forskningsfråga, 
Appelbaum et al. (2010), hittades. Aktuella forskare kontaktades för att eventuellt kunna ta 
del av deras mätinstrument, men svar uteblev. Appelbaum et al. skriver i sin artikel att de 
inspirerats av forskare i Texas som håller på att utveckla ett standardiserat mätinstrument för 
miljöfaktorer. Inte heller dessa forskare har kunnat nås och enligt Appelbaum et al. var 
mätinstrument från Texas inte tillgängligt för allmänheten då artikeln publicerades år 2010. 
Inte heller i den omfattade listan av befintliga mätinstrument som publicerats på 
www.vardverktyget.se (en internetsida som tagits fram och drivs av flera svenska 
sjukhusbibliotek och universitetsbibliotek) kunde något passade instrument hittas. Därför 
utvecklades egna frågeformulär till föreliggande studie. Rätt frågor är helt avgörande för en 
studie. Ett frågeformulär som inte tar lång tid att besvara ger högre svarsfrekvens och 
frågorna kan med fördel vara en blandning mellan frågor med fasta svarsalternativ och öppna 
frågor. Används bara slutna frågor finns det en risk att information som informanten anser 
viktig men som inte efterfrågas missas. Slutna frågor kan ha få svarsalternativ så som ja eller 
nej för att samla in reell information. För att få mer nyanserad information kan svaret noteras 
på en numrerad skala, gärna med udda antal nummer så informanten kan välja att vara 
neutral. Det är lämpligt att inleda med en presentation av studien och därefter neutrala frågor 
om exempelvis kön och ålder. Alla frågor bör vara korta och tydliga utan fackord. Innan 
frågeformuläret används är det bra om det granskas av någon med kunskap om det område 
inom vilket datainsamlingen ska ske, men även av lekmän. Både innehåll, formuleringar och 
layout bör granskas (Ejvegård, 2009; Eliasson, 2010; Polit & Beck, 2008). De frågeformulär 
som utformades till föreliggande studie gjordes med ovanstående i åtanke.  
 
Om ett nytt mätinstrument tas fram för en studie så bör detta testas innan det används, gärna i 
en pilotstudie. En pilotstudie skall då inte egentligen svara på någon forskningsfråga utan mer 
visa om mätinstrumentet fungerar (Polit & Beck, 2008). Inför föreliggande studie fanns inte 
tid att genomföra någon pilotstudie. Däremot testades innehållsvaliditet (face validity) så som 
Polit och Beck (2008) beskriver genom diskussion med personal som arbetar på aktuell 
avdelning, med handledare i föreliggande studie, med sekreterare samt med lekmän. Detta 
ledde till att värdefulla synpunkter framkom och justeringar kunde göras innan 
frågeformulärens slutliga utformning antogs. Liknande utformning av svarsalternativ har 
använts tidigare med goda erfarenheter (Warrén Stomberg et al., 2008). Föreliggande studie 
kan möjligen fungera som pilotstudie både för fortsatta undersökningar vid aktuell avdelning, 
men även för att ge underlag för vidare forskning vid liknande avdelningar.  
 
Trots noggrann planering inför föreliggande studies genomförande framkom ett antal punkter 
som kan förbättras i frågeformulären till en kommande studie, bland annat några 
formuleringar. Den öppna frågan i frågeformuläret för patienter respektive vårdpersonal 
borde omformuleras till om informanten ”besvärats av något annat i den fysiska miljön” 
eftersom det är det som eftersöks. Miljön kan ju även innefatta den psykosociala miljön vilket 
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i och för sig är viktigt men inte relevant för föreliggande studies frågeställning. Den 
nuvarande frågeformuleringen kan misstolkas. En annan liknande omformulering som är på 
sin plats är på den avslutande öppna frågan som bör formuleras ”Har du något som du vill 
tillägga om den fysiska miljön”. Frågan till patienterna om hur de” upplevt sin vistelse på 
postop” borde omformuleras till hur de ”uppfattat sin vistelse på postop” eftersom det är 
skillnad på att uppleva och uppfatta. 
 
Det visade sig vid datainsamlingen att viss vårdpersonal arbetade vid mer än ett av de 
arbetspass då datainsamlingarna gjordes. Detta noterades på frågeformuläret för att resultatet 
av frågan rörande närstående inte skulle bli missvisande, enbart svaret från det första 
svarstillfället har räknats in i resultatet. Det fanns dock ingen förtryckt fråga om detta och det 
finns en viss risk att någon av informanterna deltagit fler än en gång utan att detta 
uppmärksammats. Genom att lägga till en fråga om informanten deltagit i studien tidigare kan 
denna risk undanröjas. Övriga frågor rör dagens pass och har inte påverkats av detta.  
 
Om datainsamlingen utökas till hela tiden postop har öppet bör frågan om patienten störts av 
att medpatienter äter utökas till att även innefatta om de störts av att vårdpersonalen dricker 
kaffe (vilket sker på morgonen och kvällen, dvs inte under den tid datainsamling skett i 
föreliggande studie). Möjligen bör frågan även riktas till dagkirurgiska patienter. Det gjordes 
inte i föreliggande studie mot bakgrund av att de får äta innan de åker hem, de inskrivna får 
äta först på ordinarie vårdavdelning. I övrigt verkar både patienter och vårdpersonal uppfattat 
frågorna så som det var tänkt. 
 
Inget nytt besvärsområde i den fysiska vårdmiljön framkom från svaren på de öppna 
frågorna. Däremot framkom, tack vare kommentarerna som gavs i samband med frågorna om 
patienterna sett eller hört medpatienter under sin vistelse på postop, behov av ytterligare en 
fråga i frågeformuläret till patienter i kommande studier nämligen ”Tror du att någon 
medpatient har sett dig” och ”Om ja, har det stört dig”. Även motsvarande frågor för om 
patienten tror att någon hört dem vore på sin plats. 
 
Användandet av frågeformulären 
Genom att personen som genomförde datainsamlingen fyllde i frågeformulären i samband 
med en intervju möjliggjordes att svaren kunde samlas in genast vilket var positivt eftersom 
tiden för studiens hela genomförande var begränsat. Dessutom gavs informanterna möjlighet 
att ställa frågor om något var oklart vilket också var en fördel. Det bästa är att samla in data 
personligen (Polit & Beck, 2008). Det anses ge en högre svarsfrekvens, orsakar mindre 
missförstånd och leder oftare till att alla frågor besvaras (Eliasson, 2010; Polit & Beck, 2008) 
och i föreliggande studie förekom inget internt bortfall. Dessutom kan en studiens reliabilitet 
stärkas om en intervjuare fyller i frågeformuläret åt informanten eftersom intervjuaren vet hur 
det ska fyllas i (Eliasson, 2010). Genomförandet kan dock ha medfört att informanterna haft 
svårt att säga nej och känt sig pressade att delta mot sin vilja. En annan risk är att om data 
samlas in ansikte mot ansikte kan informanterna säga det de tror att undersökaren vill höra 
för att framställa sig själva i bättre dager (Polit & Beck, 2008). Likaså kan det ha påverkat 
informanterna att personen som genomförde undersökningen var anställd vid arbetsplatsen.  
 
I samband med en operation får patienten redan mycket information som ska memoreras och 
att då ytterligare få ett frågeformulär att komma ihåg att fylla i skulle kunna medföra att 
annan viktigare information glöms bort. Dessutom kan patienten ha svårt att hålla i en penna 
och skriva just efter ett ingrepp. Med tanke på att frågorna inte innehåller något som kan 
anses som väldigt känslig information kan datainsamlingens genomförande anses relevant för 
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patientgruppen. För personalgruppen däremot skulle det nog varit bättre att ha delat ut ett 
frågeformulär vid datainsamlingspassets början och bett dem lägga det ifyllt i en låda innan 
datainsamlingspassets slut. Det skulle troligen inte medfört lägre svarsfrekvens utan kanske 
till och med högre eftersom de som fick mycket att göra mot slutet kunde fyllt i 
frågeformuläret när de haft tid. De som inte ville delta skulle haft möjlighet att lägga 
formuläret i lådan oifyllt utan att känna press. Det skulle inte heller inneburit någon ökad 
väntetid på svaren och om något var oklart skulle de kunna fråga den som genomför 
datainsamlingen och som finns på plats. Det faktum att en kollega genomförde 
undersökningen kan kanske ha påverkat de svar som gavs när undersökningen gjordes ansikte 
mot ansikte. Stämningen på avdelningen uppfattas dock av flera som öppen och tillåtande och 
åsikter framförs vanligen öppet. Ett annat sätt att komma runt problemet med att en kollega 
genomför undersökning på den egna arbetsplatsen är att en utomstående gör det i stället, det 
fanns det dock inte möjlighet till i just detta fall.  
 
Det var värdefullt med utrymme för att skriva de kommentarer som framkom även när 
svarsalternativen var fasta. I de fall en kommentar skrevs ner, samt svar på de öppna 
frågorna, kontrollästes det nedskrivna svaret för informanten som fick godkänna att 
kommentaren nedtecknats korrekt. Det är viktigt att svar på öppna frågor skrivs ner så 
ordagrant som möjligt (Polit & Beck, 2008). För att få ännu mer korrekt angivna svar skulle 
svaren kunna spelats in. 
 
Ljudmätning 
Eftersom det är flera egenskaper hos ljudet som påverkar den störande effekten är det svårt 
att göra en bedömning enbart utifrån ljudnivån mätt i dB(A). Varierande ljud stör ofta med än 
konstanta ljud, medan de konstanta ljuden ofta verkar tröttande. Om ljudet är någorlunda 
konstant kan ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå vara ett ganska bra mått på vilken störning 
som kan förväntas (AFS 2005:16). För att mäta det verkliga ljudet korrekt hade även hänsyn 
behövt tas till bland annat ljudets frekvenser, dess tidskaraktär och ekoverkan. En sådan typ 
av mätning hade krävt avancerad mätutrustning som inte fanns att tillgå vid föreliggande 
undersöknings genomförande. Dessutom är det svårt att sätta det uppmätta värdet i relation 
till de rekommenderade värdena eftersom det inte är tydligt i de olika riktlinjer som finns 
under vilka omständigheter ljudnivåerna ska mätas (med/utan verksamhet). De svårigheter 
som finns med ljudmätning har även rapporterats tidigare (Overman Dube et al., 2008; 
Ryherd et al., 2008). En ljudmätning som görs då det inte pågår verksamhet på postop skulle 
kunna ge svar på om de fasta installationerna, i form av exempelvis ventilation, orsakar 
buller. Frågan är om detta är relevant då det buller och de ljudnivåer som patienter och 
vårdpersonal utsätts för är de som uppkommer när verksamhet pågår. Tyvärr fanns inte 
bullerdosimetrar (personburen utrustning som mäter ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå) att 
tillgå som planerat då den utrustningen gått sönder just innan datainsamlingen påbörjades. 
Dessa är annars de som vanligen används för att mäta bullerdos (Ryherd et al., 2008). Den 
mätutrustning som fanns att tillgå mäter enbart momentan ljudnivå vid aktuellt mättillfälle 
och mätplats, men kan ändå anses ge en fingervisning om ljudnivån just där och då. Därför 
kan det även anses att det inte spelar någon större roll att ljudmätningarna inte gjordes vid 
samma klockslag vid de olika datainsamlingspassen. Till föreliggande studie valdes denna 
enklare ljudmätning, för att få en uppfattning om ljudnivån och möjligen en indikation om 
hur ljudet ligger i förhållande till den nivå som vanligen anses störande, framför att inte göra 
någon ljudmätning alls. I föreliggande studie gjordes ljudmätningar som noterades vid två 
tillfällen per datainsamlingspass. Mätinstrumentet låg dock intermittent påslaget i det så 
kallade ”övervaket” (se bilaga 5) och det visade inga avvikande värden. Hade det gjort det 
fanns beredskap för att göra och notera fler ljudmätningar. Ett högre antal dokumenterade 
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ljudmätningar skulle kunna ha gett ett säkrare mått på ljudnivån på postop. Det finns dock en 
risk att det skulle kunna påverkat datainsamlingen med patienter och vårdpersonal negativt 
eftersom det skulle tagit mer tid. Datainsamlingen med hjälp av frågeformulär gavs högre 
prioritet än ljudmätningar i föreliggande studie pga ljudmätningarnas låga kvalité och 
bevisvärde. Vid en kommande studie skulle denna svaghet kunna åtgärdas genom bättre 
mätutrustning och att det är minst två personer som genomför datainsamlingen. Det skulle 
även vara en fördel om alla ljud kunde spelas in och granskas i efterhand. Då skulle det vara 
möjligt att registrera även antal larm från övervakningsutrustning samt antal ringningar på 
dörren utöver antal inkommande telefonsamtal som noterades i föreliggande studie. 
 
Dataanalys 
Data har sammanställts med hjälp av SPSS. Dataprogrammet har även använts för att 
undersöka samband och skillnader i materialet. I de fall det inte med säkerhet går att säga att 
urvalet i en studie är normalfördelat samt då urvalet är litet används icke-parametriska tester 
vid dataanalys (Ejlertsson, 1992; 2003; Polit & Beck, 2008). Därför kan de tester som 
använts i föreliggande studie anses relevanta. Vid dataanalysen har vissa av patienters och 
vårdpersonals svar ställts mot de objektiva mätningar som gjordes.  Denna form av 
triangulering kan medföra att studiens trovärdighet ökar och att resultatet stärks (Eliasson, 
2010; Polit & Beck, 2008). För att minska risken för att felinmatningar av data påverkade 
resultatet har alla datainmatningar kontrollerats i efterhand.  
 
 
RESULTATDISKUSSION 
Den fysiska postoperativa vårdmiljön innehöll faktorer som besvärade och störde patienterna. 
Det har även tidigare forskning visat där olika faktorer lyfts fram som störande och i likhet 
med föreliggande studie har buller varit den vanligaste störningskällan i de flesta fall 
(Allaouchiche et al., 2002; Sherzer & Foger Keck, 2001; Smykowski, 2008; Zegerman et al., 
2008). Oavsett vad det är som stör patienterna inverkar det troligtvis negativt på den viktiga 
postoperativa vilan. Utöver besvär från den fysiska vårdmiljön störde den öppna 
planlösningen vilken bidrog till att patienterna sett och hört såväl personal som medpatienter, 
vilket kan ha betydelse för den personliga integriteten. Liknande resultat har noterats av andra 
(Allaouchiche et al., 2002; Smykowski, 2008; Zegerman et al., 2008). Vårdpersonalen som 
deltog i föreliggande studie var väl medveten om problemet, vilket påtalats tidigare 
(Smykowski, 2008), och de kände sig besvärade över att inte kunna värna patienternas 
integritet mer. Detta i kombination med besvär från faktorer i den fysiska vårdmiljön som 
även andra studier visat (Blomkvist et al., 2005; Gurses & Carayon, 2009; Overman Dube et 
al., 2008; Ryherd et al., 2008; Smykowski, 2008) kan kanske innebära en negativ påverkan 
på arbetstillfredsställelsen. 
 
Postoperativ vila 
Resultatet visar att få patienter besvärades av vårdmiljön, men vissa blev ändå störda. Det är 
känt att ljud kan påverka vila och välbefinnande negativt och att ljudnivåerna bör hållas så 
låga som möjligt på sjukhus (Berglund et al., 1999). Ljud var den enskilda faktor i vårdmiljön 
som besvärade högst andel patienter i föreliggande studie. Flera tidigare studier visar att 
röster var det som störde patienterna mest (Allaouchiche et al., 2002; Devlin & Arneill, 2003; 
Overman Dube et al., 2008; Smykowski, 2008). Av kommentarerna i föreliggande studie att 
döma var det dock larm från utrustning som flest kommenterade på frågan om ljudbesvär, 
inte samtal. Rösterna patienterna hört ansågs snarare ge ökad trygghet och trivsel. Tidigare 
har det även påtalats samband mellan störande ljud och smärta (Shertzer & Fogel Keck, 
2001) vilket inte framkom i föreliggande studie där ingen av de patienter som haft smärta 
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uppgav att de varit besvärade av ljud. Det kan kanske förklaras av att de fått smärtlindring 
som gjort dem en aning ”avtrubbade”. I föreliggande studie framkom inte heller det samband 
mellan smärta och musik som tidigare visats (Easter et al., 2010; Nilsson et al., 2003; 
Shertzer & Fogel Keck, 2001), men datainsamling gjordes vid för få tillfällen för att dra 
några slutsatser av det.  
 
I föreliggande studie var det inte möjligt att testa för samband mellan ljudbesvär hos 
patienter/vårdpersonal och antal inkommande telefonsamtal eller medelljudnivå. Bakgrunden 
till detta är att det inte är känt hur många gånger telefonen ringde när just den personen var 
inne på postop. Det går inte heller säga om de var på plats vid de tidpunkter ljudmätningarna 
gjordes. Det vore spännande att undersöka om det finns några sådana samband vid 
kommande studier för att kunna påverka rätt faktorer i ljudmiljön och på så sätt förbättra 
vårdmiljön. De slutsatser som ändå går att dra är att om man bortser från den patientplats som 
ligger längst in i hörnet (plats 7) låg samtliga ljudmätningar på en sådan nivå att både WHO 
och Arbetsmiljöverket anser att de påverkar taluppfattbarheten negativt (AFS 2005:16; 
Berglund et al., 1999). Dessutom ligger medelljudnivåerna på en nivå som enligt WHO 
brukar uppfattas som störande (Berglund et al., 1999). I likhet med Allaouchiche et al. (2002) 
visar föreliggande studie emellertid låg besvärsnivå från ljud trots att ljudnivåerna låg över de 
rekommenderade. Det skulle dock säkerligen medföra en mindre störningar från ljud för både 
patienter och vårdpersonal samt gynna den postoperativa vilan om ljudnivåerna kunde 
sänkas.  
 
Det kan även vara svårt att komma till ro vid besvär från temperaturen i omgivningen 
(Halvorsen Bastøe & Frantsen, 2006). Några patienter tyckte att det var lite kallt vid 
undersökningen men detta åtgärdades lätt med en filt. Det finns forskning om individuella 
värmesystem som patienten själv kan justera för att uppnå ökad komfort (O´Brien, 
Greenfield, Anderson, Smith & Morris, 2010), men med tanke på den låga andelen patienter 
som besvärades av temperaturen i föreliggande studie och att dessa blev nöjda med en filt kan 
detta kanske anses överflödigt. Även allt för skarp belysning kan störa patientens vila 
(Halvorsen Bastøe & Frantsen, 2006). När det gäller belysningen i föreliggande studie var 
den individuellt justerbar för respektive patientplats vilket verkar uppskattats. Dämpad 
belysning har även visat sig medföra sänkta röster (Devlin & Arneill, 2003). Tidigare studier 
har visat att avsaknad av justerbar belysning annars kan vara en källa till besvär (Smykowski, 
2008).  
 
Personlig integritet 
Vårdvetenskapen vilar på en värdegrund som präglas av respekt och där integritet är ett av 
ledorden (Johansson Sundler et al., 2008). Integritet är ett komplext begrepp som bland annat 
innebär att värna den personliga sfären (Nationalencyklopedin, 2011). Att se och synas, höra 
och höras är alltså sådant som kan påverka den personliga integriteten. I föreliggande studie 
hade de flesta patienterna sett medpatienter och hört samtal med dem samt hört samtal inom 
personalgruppen. De uppgav att de inte varit störda av detta men det framkom en oro för att 
andra skulle ha sett eller hört sådant som patienten önskat hålla för sig själv. Om patienterna 
uppfattat att de blivit sedda eller hörda efterfrågades inte i föreliggande studie men är som 
nämnts i metoddiskussionen något som vore spännande att undersöka vidare. Möjligen kan 
patienter ha låtit bli att ställa känsliga frågor av rädsla för överhörning. Risken att patienten 
inte ställer personliga eller känsliga frågor måste anses allvarlig. Information och utbildning 
till patienten i det postoperativa förloppet är viktiga delar av den postoperativa omvårdnaden 
(Warren Stomberg et al., 2008). Dessutom ligger ljudnivån som tidigare diskuterats på en 
sådan nivå att den kan anses inverka negativt på förtroendefulla samtal. Om rösten måste 



 
 

19 
 

höjas på grund av bakgrundsljudet får patienten möjligen känslan av ökad risk att obehöriga 
ska höra och det kan kanske ytterligare bidra till att de känsliga frågorna inte ställs. Det har 
tidigare visats att överhörning minskar och den personliga integriteten ökar om patientplatsen 
omges av väggar som går ända upp till taket (Barlas, Sama, Ward & Lesser, 2001) vilket 
alltså kanske skulle kunna lösa problemet. Risken att det som sägs kan höras av obehöriga var 
vårdpersonalen i föreliggande studie väl medvetna om och det var något som de uppfattade 
som besvärande.  
 
Vårdpersonalens arbetstillfredsställelse 
Vårdpersonalens arbetstillfredsställelse påverkas positivt då de känner att de kan erbjuda god 
vård som möter patientens behov (McNeese-Smith, 1999). I föreliggande studie uppgav drygt 
en tredjedel av vårdpersonalen att de besvärades av risken att patienternas integritet kränks 
vilket då kan innebära att arbetstillfredsställelsen påverkas negativt. Vårdpersonalen satte sig 
alltså in i patientens situation och ville verka för att möta de behov patienten ansågs ha. 
Tidigare forskning har visat liknande resultat där en av de uppgifter sjuksköterskor ansåg sig 
ha i den postoperativa vården var att verka som patientens advokat och föra patientens talan 
(Reynolds & Carnwell, 2009). Även stress kan påverka arbetstillfredsställelsen negativt 
(Appelbaum et al., 2010, McNeese-Smith, 1999) och stress i sin tur kan påverkas av 
vårdmiljön (Appelbaum et al., 2010). Stressnivån i föreliggande studie var låg med ett 
medianvärde på NS 3 men denna nivå kan som togs upp i metoddiskussionen vara 
missvisande. Dessutom genomfördes datainsamling på relativt lugna dagar och studier med 
utökat antal datainsamlingstillfällen som även omfattar stressiga dagar kan troligtvis ge ett 
mer rättvisande resultat.  
 
När det gäller besvär från vårdmiljön var högre andel vårdpersonal än patienter störda av 
vårdmiljön och de var även mer besvärade av den. Resultatet visar att ljud var en av de 
faktorer som störde flest även bland vårdpersonalen. Ska det satsas på att åtgärda någon 
enskild faktor i miljön torde ljudet alltså vara den faktor som kan ge bäst utfall. Som tidigare 
nämnts är det inte klarlagt vilken typ av ljud som uppfattas som mest störande. Vissa hävdar 
att ljud vars ursprung är känt inte brukar uppfattas som störande (Halvorsen Bastøe & 
Frantsen, 2006) vilket inte framkom i föreliggande studie där vårdpersonalen besvärades av 
ljud som var bekanta (larm från utrustning samt signal från telefon och dörrtelefon). I andra 
studier framhålls att ljud som det inte är möjligt att själv kontrollera är de mest störande 
(Devlin & Arneill, 2003; Kjellberg, Landström, Tesarz, Söderberg & Åkerlund, 1996) och 
det ligger däremot i linje med föreliggande studies resultat. Det är välkänt sedan länge att det 
förekommer ett otal olika larmljud i tekniktäta vårdmiljöer, ofta fler än det är rimligt att 
någon ska kunna åtskilja. Det är dessutom inte alltid det larm som låter mest störande som 
indikerar den största faran och det förekommer många falska larm som snarare indikerar att 
en kabel lossnat än medicinsk fara (Edworthy & Meredith, 1994; Meredith & Edworthy, 
1995). Det pågår forskning om hur antalet larm ska kunna minskas bland annat genom att 
personalen får bära små sändare fästa på underarmen som vibrerar på olika sätt och platser 
för olika typer av larm (Ng, Man, Fels, Dumont & Ansermino, 2005). Det är spännande 
forskning men av resultaten att döma så dröjer det innan det kan vara aktuellt för kliniskt 
användande. Ljud kan även dämpas eller hindras från att spridas med hjälp av rätt utformning 
av lokalen och ljudabsorberande ytskikt (AFS 2009:2). Buller, det vill säga oönskade ljud, är 
alltså något som måste attackeras från olika håll för att både sänka ljudvolymen, minska 
antalet ljud och förhindra att ljud sprids i lokalen. Precis som Svensk sjuksköterskeförening 
(2010) skriver bör troligen kunskap, forskning och erfarenhet från flera olika ämnesområden 
integreras - då blir det möjligt att lösa ljudproblemen, bidra till en bättre vårdmiljö och 
därigenom troligen ge vårdpersonalen ökad arbetstillfredsställelse.  
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Närstående 
Besök från närstående på postop har visats minska patientens stress och oro (Bonifacio & 
Boschma, 2008) vilket borde medföra att den postoperativa vilan underlättas. Det har även 
lyfts fram att vårdpersonalens arbetstillfredsställelse ökade då närstående tilläts närvara på 
postop eftersom de insåg att det medförde att patienterna gavs den bästa möjliga vården 
(Walls, 2009). I tidigare studier har risken att patientens personliga integritet ska kränkas 
påtalats av personalen som en anledning till varför besök på postop inte ska tillåtas generellt 
(Bonifacio & Boschma, 2008; Walls, 2009). Risk för ökad arbetsbelastning har uppgetts som 
en annan orsak (Bonifacio & Boschma, 2008) vilket även framkom i föreliggande studies 
resultat. Det verkar dock inte som om alla patienter vill ha närstående på besök, i 
föreliggande studie mindre än en femtedel. Detta kan kanske tala för att arbetsbelastningen 
inte skulle öka allt för mycket. För de få patienter som önskade en närstående hos sig föreföll 
det vara viktigt. Eventuellt skulle dessa patienter uppleva mindre smärta och oro med en 
närstående vid sin sida och det skulle möjligen kunna ge mindre arbete för vårdpersonalen i 
form av smärtlindring och lugnande samtal. Det framgår dock inte av de studier vars resultat 
var positivt till generella besök från närstående hur lokalerna var utformade, till exempel 
planlösning och om patientplatserna omgavs av väggar som gick ända upp till taket. Med den 
helt öppna planlösningen som var på aktuell postop vore det troligen svårt att värna 
patienternas personliga integritet om fler närstående skulle vistas på avdelningen. Dessutom 
kan det vara värt att ha i åtanke att det inte verkar vara enbart ljudvolymen som påverkar om 
ljud uppfattas som störande utan möjligen även antal ljud, och antalet ljud kan troligen öka 
om fler personer vistas samtidigt på postop. Detta än något som vore intressant att undersöka 
vidare. 
 
Förslag till förbättringar 
Genom en annan utformning av lokalen på postop borde inverkan från flera av de störande 
faktorerna i vårdmiljön kunna minskas och besök från närstående underlättas. Det har 
rapporterats om en mycket lyckad ombyggnad av en postop i USA (Smykowski, 2008). Den 
avdelningen verkar dock ha haft andra förutsättningar i form av ytor och framförallt 
personaltäthet. Men även med rådande förutsättningar borde det gå förbättra vårdmiljön på 
postop där föreliggande studie genomförts. Genom att ordna ett utrymme i anslutning till 
övervaket där väggarna går ända upp till taket (de skulle fortfarande kunna vara 
genomskinliga) hade det funnits en plats där vårdpersonalen skulle kunna prata ostört och 
utan att störa eller riskera att sekretessen bryts (exempelvis vid rapporter eller telefonsamtal 
med läkare). Det hade gynnat patienternas integritet och vårdpersonalen kunde slippa oroa sig 
för överhörning. Säkert hade den åtgärden även kunnat leda till att ljudnivån kunnat sänkas 
generellt på postop eftersom ljudnivåerna var högst i övervaket och ljud sprids i luften. 
Ljudisolerade rum för samtal förespråkas även i nationella riktlinjer (AFS 2009:2). En annan 
lätt åtgärdad sak vore att använda telefoner där det finns möjlighet att välja ringsignal i form 
av en behaglig melodi i stället för ilsket ringande. Om en signal låter mer som musik får den 
en mindre alarmerande verkan (Meredtih & Edworthy, 1994) vilket vore positivt på postop. 
Vanliga telefonringsignaler har dessutom visat sig vara distraherande (Kjellberg et al., 1996) 
vilket knappast är positivt på postop där det är angeläget att vårdpersonalen kan vara fullt 
fokuserad. En annan aspekt av vårdmiljön är det rent estetiska. Förutom att dämpa smärta och 
ångest (Easter et al., 2010; Nilsson et al., 2003) har det även påtalats att musik kan leda 
patienternas uppmärksamhet mot något behagligt och tilltalande snarare än mot störande 
faktorer i vårdmiljön (Fredriksson, Hellström & Nilsson, 2009). Motsvarande avledande 
effekt kan kanske åstadkommas genom mer utsmyckning av väggarna. Speciellt konst med 
naturmotiv har visat sig kunna påverka ångest, blodtryck och välbefinnande i positiv riktning 
(Devlin & Arneill, 2003). Kanske skulle man även kunna smycka ut taket eftersom det är det 
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patienterna ser först från sängen. Det är även känt sedan tidigare att patienter antar att 
vårdlokalen speglar vården som ges, i en trevlig och fräsch vårdlokal ges trygg och säker vård 
(Edvardsson, Sandman & Holriz Rasmussen, 2005). Det bör även påpekas att det inte bara är 
den fysiska vårdmiljön som påverkar patienter och vårdpersonal utan även psykosociala 
faktorer som det kan vara svårt att sätta fingret på. Personalens arbetstillfredsställelse 
påverkas till exempel i hög grad av kollegorna (Lu et al., 2005; McNeese-Smith, 1999). För 
patienter kan faktorer som bidrar till en stödjande vårdmiljö vara att känna sig välkommen, 
känna att personalen anstränger sig lite extra eller att känna sig trygg och säker (Edvardsson 
et al., 2005). Kanske kan just detta vara några av anledningarna till att patienterna i 
föreliggande studie satte högsta betyg på sin helhetsupplevelse av att vistas på postop trots att 
det fanns faktorer i den fysiska vårdmiljön som störde eller besvärade dem.  
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INFORMATIONSBLAD TILL PATIENT 
 

 
Blekinge Tekniska Högskola 
Sektionen för Hälsa 
 
 
 
Till patienter på postoperativa avdelningen i XX (ort borttagen enbart i uppsatsen). 
 
Förfrågan om deltagande i studie 
Jag genomför en studie inom ramen för en magisterutbildning inom ämnet vårdvetenskap på 
Blekinge Tekniska Högskola. Syftet med studien är att undersöka hur patienter och personal 
uppfattar miljön på den postoperativa avdelningen. Målsättningen är att kunna förbättra 
miljön för alla som vistas i den och öka kvalitén på vården som vi erbjuder. 
 
Om du samtycker till deltagande i studien kommer du att få svara på ett kort frågeformulär nu 
innan du lämnar den postoperativa avdelningen. Ditt namn kommer inte att finnas på 
formuläret, inte heller någon information om din operation. Dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt. När resultatet redovisas kommer du inte att kunna identifieras. Ditt deltagande 
är frivilligt. 
 
Jag som genomför undersökningen heter Charlotte Romare och är student vid BTH samt 
jobbar som sjuksköterska här på den postoperativa avdelningen och på 
intensivvårdsavdelningen. 
 
XX (ort borttagen enbart i uppsatsen) 2011-01-10 
 
 
Charlotte Romare  Göran Holst 
Intensivvårdssjuksköterska  Universitetslektor 
Landstinget Blekinge  Blekinge Tekniska Högskola 
Anestesikliniken  Sektionen för Hälsa 
371 81 Karlskrona  371 79 Karlskrona 
 
Tel: 0455-735285  0455-385473 
charlotte.backstrand@ltblekinge.se goran.holst@bth.se  
 

mailto:Charlotte.backstrand@ltblekinge.se
mailto:goran.holst@bth.se
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INFORMATIONSBLAD TILL PERSONAL 
 

 
Blekinge Tekniska Högskola 
Sektionen för Hälsa 
 
 
 
Till personal som jobbar på postoperativa avdelningen i XX (ort borttagen enbart i uppsatsen) 
 
Förfrågan om deltagande i studie 
Jag genomför en studie inom ramen för en magisterutbildning inom ämnet vårdvetenskap på 
Blekinge Tekniska Högskola. Syftet med studien är att undersöka hur patienter och personal 
uppfattar miljön på den postoperativa avdelningen. Målsättningen är att kunna förbättra 
miljön för alla som vistas i den och öka kvalitén på vården som bedrivs. 
 
Om du samtycker till deltagande i studien kommer du att få svara på ett kort frågeformulär 
innan dagens arbetspass är slut. Vi kommer att sitta i ett avskilt rum så ingen annan kan höra 
oss. Ditt namn kommer inte att finnas på formuläret. Dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt. Ditt deltagande är frivilligt. 
 
XX (ort borttagen enbart i uppsatsen) 2011-01-10 
 
 
Charlotte Romare  Göran Holst 
Intensivvårdssjuksköterska  Universitetslektor 
Landstinget Blekinge  Blekinge Tekniska Högskola 
Anestesikliniken  Sektionen för Hälsa 
371 81 Karlskrona  371 79 Karlskrona 
 
Tel: 0455-735285  0455-385473 
charlotte.backstrand@ltblekinge.se goran.holst@bth.se  
 

mailto:Charlotte.backstrand@ltblekinge.se
mailto:goran.host@bth.se
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FRÅGEFORMULÄR PATIENT  
Jag heter Charlotte Romare och jobbar som sjuksköterska här på uppvaknings-avdelningen 
och på intensiven. Jag studerar och gör just nu en undersökning för en magisteruppsats inom 
vårdvetenskap om hur miljön här på uppvaket uppfattas. Jag undrar om du skulle vilja svara 
på några frågor innan du åker upp till avdelningen/åker hem? Dina svar kommer att 
behandlas helt konfidentiellt. Lämna ut informationsblad  
 
Medgivande  Ja  Nej  
 
Patient som lämnar postop utan att jag hinner tillfråga om deltagande  
Patient som ej talar svenska/engelska  
Patient som ej kan förmedla sig själv  
 
Datum: ____________ Veckodag: ____dag 
 
Vilket år är du född: ____________ Man  Kvinna  
 
Opererande klinik: Kirurg  Kvinno  Ortoped  
 
Inneliggande patient  Poliklinisk patient  
 
Hur har du upplevt din vistelse på uppvakningsavdelningen på en skala från 0-10 där 0 är 
värsta och 10 är bästa tänkbara (ringa in svar) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Har du haft ont efter operationen?  Ja  Nej  
Om ja, hur ont då? 0 är inget, 10 är värsta tänkbara 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Har du mått illa efter operationen?  Ja  Nej  
Om ja, hur mycket illa så? 0 är inget, 10 är värsta tänkbara 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Nu kommer frågor som rör miljön här på uppvaket. 
Har du besvärats av ljud under tiden du varit här?  Ja  Nej  
Om ja, hur besvärad har du varit? 0 är inget, 10 är mesta tänkbara 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Om ja, vad är det som du uppfattat som besvärande?_________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Har du besvärats av ljuset under tiden du varit här?  Ja  Nej  
Om ja, hur besvärad har du varit? 0 är inget, 10 är mesta tänkbara 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Om ja, vad är det som du uppfattat som besvärande?_________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Har du besvärats av temperaturen under tiden du varit här? Ja  Nej  
Om ja, hur besvärad har du varit? 0 är inget, 10 är mesta tänkbara 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Om ja, vad är det som du uppfattat som besvärande?_________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Har du besvärats av lukter under tiden du varit här?  Ja  Nej  
Om ja, hur besvärad har du varit? 0 är inget, 10 är mesta tänkbara 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Om ja, vad är det som du uppfattat som besvärande?_________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Är det något annat i miljön här som du besvärats av? Ja  Nej  
Om ja, vad är det som du uppfattat som besvärande?_________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Har du kunnat se medpatienter?  Ja  Nej  
Om ja, har det stört dig?   Ja  Nej  
 
För inneliggande patienter:  
Har du störts av patienter som fikat jämte dig? Ja  Nej  
 
Har du råkat höra samtal mellan personal och medpatienter? Ja  Nej  
Om ja, har det stört dig?   Ja  Nej  
 
Har du råkat höra samtal mellan personal? Ja  Nej  
Om ja, har det stört dig?   Ja  Nej  
 
Skulle du velat haft en närstående hos dig efter operationen? Ja       Nej  
Om ja, hur viktigt skulle det ha varit för dig? 0 är oviktigt, 10 är otroligt viktigt. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Har du någon som hade kunnat vara med dig? Ja        Nej  
 
Det var alla mina frågor. Har du något som du vill tillägga?___________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Tack så mycket för din medverkan! 
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FRÅGEFORMULÄR PERSONAL 
Jag studerar och gör just nu en undersökning för en magisteruppsats inom vårdvetenskap om 
hur patienter och personal uppfattar miljön här på postop. Underlaget kommer att ligga till 
grund för min magisteruppsats och förhoppningsvis kan resultatet ge underlag till kommande 
ombyggnad. Kan du tänka dig att svara på några frågor? Dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt. Lämna ut informationsblad  
Medgivande  Ja  Nej  
 
Datum: ____________ Veckodag: ____dag  
 
Personalkategori: Sjuksköterska  Undersköterska  
 
Hur har du uppfattat dagens arbetspass mellan kl 13-16 på postop på en skala där 0 är väldigt 
stillsamt och 10 är värsta tänkbara stress. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Har du besvärats av ljud under dagens arbetspass?  Ja  Nej  
Om ja, hur besvärad har du varit? 0 är inget, 10 är mesta tänkbara 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Om ja, vad är det som du uppfattat som besvärande?_________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Har du besvärats av ljuset under dagens arbetspass?  Ja  Nej  
Om ja, hur besvärad har du varit? 0 är inget, 10 är mesta tänkbara 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Om ja, vad är det som du uppfattat som besvärande?_________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Har du besvärats av temperaturen under dagens arbetspass? Ja  Nej  
Om ja, hur besvärad har du varit? 0 är inget, 10 är mesta tänkbara 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Om ja, vad är det som du uppfattat som besvärande?_________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Har du besvärats av lukter under dagens arbetspass?  Ja  Nej  
Om ja, hur besvärad har du varit? 0 är inget, 10 är mesta tänkbara 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Om ja, vad är det som du uppfattat som besvärande?_________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Är det något annat i arbetsmiljön här som stört/stressat dig i ditt arbete?  
Ja          Nej  Om ja, vad är det du uppfattat som störande? _________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Om lokalerna var utformade så att patienterna hade möjlighet att ha en närstående hos sig här 
på postop, hur hade du då ställt dig till det? Positiv        Negativ  
 
Det var alla mina frågor. Har du något som du vill tillägga?___________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Tack så mycket för din medverkan! 
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UNDERLAG FÖR MÄTNINGAR 
 
Datum: ____________ Veckodag: ____dag (Klockan 13.00-16.00) 
Antal patienter totalt: _______ st Max antal pat samtidigt : _______ st 
Antal färdigbehandlade vuxna patienter (dvs aktuella för datainsamling): _______ st 
Antal personal totalt: _______ st 
Antal inkommande telefonsamtal: _______ st 
Bakgrundsmusik: Ja  Nej  Del av tid   
Om del av tid: antal minuter, ca _______ min. 
 
Ljudnivån i dB(A) 
(Mätningarna i punkt 1 och 2 sker på en nivå av ca 160 cm över golvet, dvs öronhöjd) 
1. Mätningar i övervak Runt ____dB(A) kl ____   Runt ____dB(A) kl ____ 
  Pat _____st Pers _____ st  Pat _____st Pers _____ st 
 
2. Mätningar i gången Runt ____dB(A) kl ____   Runt ____dB(A) kl ____
  Pat _____st Pers _____ st  Pat _____st Pers _____ st 
 
(Mätningarna i punkt 3-5 sker på patientplats i nivå med patientens/tänkt patient huvudhöjd 
ca 90 cm över golvet)  
3. Mätning vid plats 12 Runt ____dB(A) kl ____   Runt ____dB(A) kl ____ 
  Pat _____st Pers _____ st  Pat _____st Pers _____ st 
 
4. Mätning vid plats 9 Runt ____dB(A) kl ____   Runt ____dB(A) kl ____ 
  Pat _____st Pers _____ st  Pat _____st Pers _____ st 
 
5. Mätning vid plats 7 Runt ____dB(A) kl ____   Runt ____dB(A) kl ____ 
  Pat _____st Pers _____ st  Pat _____st Pers _____ st 
 
Bild 1: Ritning över aktuell postop. 

 

Övervak 

Patientplatser  
12          11        10          9            8           7 

Patientplatser 
    1          2            3           4           5           6 

”Gång” 
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