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Strå lterapiverksamhet är på flera vis en udda fågel inom sjukvården. Till exempel 

kommer patienterna för behand ling varje vardag i upp till åtta veckor, varje 

behandlingstillfälle är kort och det är typiskt bara avsatt tid för någon eller några 

minuters interaktion mellan patient och vårdpersona l vid varje tillfälle. Vidare har 

utvecklingen av strå lbehandlingsverksamheten sedan lång tid ti llbaka primärt drivits 

av tekniska innovationer. Dagens moderna strålterapiavdeln ing präglas av stora 

maskiner, många bildskärmar och mycket som är fu llständigt obegripl igt för den 

typiska pat ienten. På Cancercentrum i Umeå pågår ett försök med att förbättra 

patientupplevelsen genom ett samarbete med Designhögskolan i Umeå. 
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l Umeå invigdes 2010 ett nytt hus på sjukhus
området som bland annat rymmer en helt ny 
strålbehandlingsavdelning. Det finns många tan
kar på framtiden i layout och utformning av den 
nya avdelningen, men for tfarande präglas miljön 
av de stora maskinerna, de många bildskärmar
na, och nu även jättetjocka strålskyddsdörrar till 
behandlingsrummen, då vi valt att inte använda 
oss av en strålskyddslabyrint. Omvårdnadsmil
jöns betydelse för patienternas välbefinnande är 
väldokumenterad (Edvardsson, Sandman, & Ras
mussen, 2006). Olika människor upplever samma 
miljö och omvårdnad olika, det fula som den ena 
ser är vackert i den andras ögon. Den otrygga si
tuationen som den ena upplever känns helt t rygg 
för den andra. Detta är en utmaning för den mo
derna vården där individanpassning är ett centralt 
begrepp. 

För att komma ur gamla tankebanor och förhopp
ningsvis komma fram till lösningar som faktiskt 
gör så att våra patienter upplever sin strålbehand
lingsperiod som mindre påfrestande har vi på 
Cancercentrum i Umeå etablerat ett samarbete 
med Designhögskolan i Umeå. Designhögskolan 
är ett av Umeå Universitets flaggskepp och rankas 
som en av de bästa designskolorna i världen. Ge
nom anslag från Tillväxtverket delfinansierar vi en 
doktorand, Tara Mullaney, anställd på designhög
skolan med projektet - Utveckling av vårdmiljön 

vid strå/terapi. 
Arbetet syftar både till att ta fram lösningar i 

form av förändringar i miljön eller arbetsflödet 
som stimulerar interaktion och gör så att patien
terna upplever sin behandlingsperiod mindre krä
vande, obehaglig eller t råkig. Vi jobbar även med 
att utveckla och testa metoder för utvärdering av 
de förändringarna som införs. I första steget sker 
utvärderingen primärt med hjälp av en vårdmil
jöenkät som delas ut till samtliga patienter som 
behandlas med kurativ intention under en period 
av två år. Denna kvantitativa metod komplette
ras med en så kallad designprobe, och kvalitativa >> 
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utvärderingsmetoder som observations
studier och patientintervjuer. Konceptet 
designprobe förklaras mer utförligt i av

snittet om utvärdering. 

Försöksupplägg 
Projektet innebär att vi i steg ett kommer 
att föra in förändringar i vårdmiljön på 
strålbehandlingskliniken, samtidigt som 
vi manitorerar hur patienterna upplever 
miljön och omvårdnaden. Vi började i ja-

nuari 2011 med att dela ut vårdmiljöenkä
ter och designprober, utan att ändra nå
got i miljön förrän efter sommaren 2 0 11. 

Denna initiala period är tänkt att fung
era som en baseline för försöken. Efter 
baselineperioden så introducerar vi för
ändringar i ett eller två behandlingsrum 
i taget och mäter under en period hur 
patienterna upplever miljön. Eftersom 
vi har fem behandlingsrum så kommer 
flera stycken att vara oförändrade genom 

Interventionsrum 

P robe 

Baseline Utvärdering Intervention Utvärdering 

Kontrollrum 

Figur 1 
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hela försöket och med hjälp av dessa kan 
vi till viss del korrigera så allmänna för
ändringar jämfört med baseline perio
den. Figur l visar schematiskt hur upp
lägget ser ut. Interventionsperioder, då 
förändringar införts, följs av utvärdering 
av resultatet, d v s hur patienterna upp
levt förändringen. Utvärderingen leder i 
sin tur till ideer på nya förändringar som 
införs i nästa interventionsperiod, o s v. 

Interventioner 
Förändringarna i miljön kommer att syf
ta till att minska patientens exponering 
eller fokus på miljövariabler som upp
levs som negativa. Vilka dessa är kommer 
dels att komma fram i de utvärderingar 
som görs inom ramen för projektet och 
dels på tidigare kunskap om vad som 
får oss människor att känna oss illa till 
mods. Exempel på kända negativa mil
jöegenskaper är - höjder, skarpt ljus, 
upptornande objekt, öppna platta ytor, 
folksamlingar, vassa objekt, och så vida
re. Exempel på miljöegenskaper som ses 
som positiva är - värme, varmt ljus, sym-

metriska objekt, runda jämna objekt, och 
enkla rytmer. 

Det faktum att våra patienter kommer 
för behandling under en så lång tidspe
riod gör att det kan finnas en poäng i att 
skapa en miljö där det finns detaljer som 

i ett av rummen. Detta för att ge patien
terna något intressant att fokusera blick
en på under behandlingen. Till det an
dra behandlingsrummet kommer vi att 
skapa en mer inbjudande miljö i de två 
förberedelserummen genom att tapetse-

sjukhusfysikern Tufve Nyholm och designdoktoranden Tara Mullaney. 

förändras, en bild som byter motiv, en 
ljussättning som byter färg, helt enkelt 
för att göra miljön lite mer intressant för 
patienten som är inne på andra måna
dens behandling. 

Vid första interventionsperioden kom
mer det att bli förändringar på tre av våra 
behandlingsmaskiner. Orsaken till detta 
avsteg från den ursprungliga planen med 
endast två interventionsrum är att vi un
der hösten utvärderar ett patientlogistik
koncept framtaget av det svenska företa
get ONCOLOG Medical. Detta installeras 
till ett av våra behandlingsrum, och på 
två behandlingsrum gör vi egna inter
ventioner. Utvärderingen av PatLog sys
temet från oNCOLOG ser vi som ett vik
tigt test av vår utvärderingsmetodik, och 
vi hoppas i framtiden för möjlighet att 
arbeta med fler företag för att testa deras 
produkter - inte bara teknisk prestanda 
utan även hur patienterna upplever pro
dukten. 

En av de egna förändringarna under 
den första interventionsperioden kom
mer att bestå av en rörlig takprojektion 

ra om med storbildsmotiv. Se bild sid 15. 

Utvärderingsmetodik 
Det är väldigt viktigt för oss att få rikti
ga hårda data på att det som görs verk
ligen gör vårdmiljön bättre. Vi upplever 
att det är ganska vanligt att uppdraget att 
utforma miljö och utsmyckningar inom 
sjukvården ges till externa arkitekter eller 
konstnärer som inte alltid har tillgång till 
information om vad som fungerar och 
inte. De företag som arbetar mot vård
sektorn säljer sina produkter primärt till 
inköpsavdelningar, läkare, sjuksköter
skor, och i fallet strålterapi även till fy
siker. Eftersom vårdmiljöaspekten sällan 
är prioriterad i förfrågningsunderlaget 
och dessutom svår att kvantifiera så lig
ger leverantörernas fokus på de tekniska 
aspekterna. Genom att jobba med en sys
tematisk utvärdering av hur patienterna 
upplever miljön hoppas vi i det aktuella 
projektet dels finna de mest effektiva och 
enkla åtgärderna som gör att patienterna 
upplever vårdmiljön positiv, dels börja 
lägga grunden för en utvärderingsmeto-
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dik som ger möjlighet till konkret åter
koppling till företag som vill testa sina 
produkter i klinisk miljö. 

Vi använder oss av en metodik i tre 
delar; en kvantitativ vårdmiljöenkät, en 
kvalitativ utvärdering i form av observa
tionsstudier och patientintervjuer samt 
en så kallad designprobe som primärt 
syftar till att skapa insikter och förståelse 
för patienternas upplevelse av vårdmil
jön men även kan användas för att följa 
upp effekterna av våra interventioner. 

En probe är ett verktyg som mäter 
något. Det kan handla om temperatur, 
tryck, elektriskt motstånd eller som i vårt 
fall upplevelse. Inom området design an
vänder man sig ofta av dessa designpro
ber för att få insikt i målgruppens behov 
och förväntningar innan man påbörjar 
designarbetet Konkret så har vi valt att 
använda oss av en tvådelad probe. Den 
ena delen består av en dagbok där patien
terna varje dag får svara på öppna frågor 
relaterade till hur det upplever sin be
handling och miljön på strålbehandling
en. Den andra delen innebär att patien
terna får låna en kamera för att enklare 
kunna dokumentera konkreta detaljer 
i miljön som de upplever som posit iva 
eller negativa. Bilderna kommer direkt 
att kunna användas i utvärderingssyfte 
eftersom vi där får svart på vitt om pa
tienterna fäster någon vikt vid de föränd
ringar som införs. 

Finansiering 
Projektet har finansiering för två t ill tre 
års arbete och på denna tid hoppas vi 
kunna komma fram til l reella lösningar 
som gör upplevelsen av strålbehandling 
mindre besvärande, samt utveckla en 
metodik för att testa nya produkter och 
ideer. Finansiering sker via Tillväxtver
ket som är förvaltande myndighet i Sve
rige för EUs regionala strukturfonder, 
via Cancerforskningsfonden i Norrland 
samt Västerbottens läns landsting. • 
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English Translation of Cancervården Article, “Development of the Care Environment 
in the Radiotherapy Clinic: A design project funded by Tillväxtverket,” published 
November 1st, 2012. 
______________________________________________________________ 

Radiation therapy business is in many ways an odd bird in medical care. For example, 
patients come for treatment every weekday for up to eight weeks, each treatment is short and 
there is typically only dedicated time for one or more minutes of interaction between patients 
and health professionals at every opportunity. Furthermore, development of radiotherapy 
activity has long been primarily driven of technological innovations. Today's modern 
radiotherapy department is characterized by large machines, numerous displays and much 
that is completely incomprehensible to the typical patient. In the Cancer Centre in Umeå 
there has been an ongoing attempt to improve the patient experience through a collaboration 
with the Institute of Design in Umeå. 
 
In 2010, Umeå inaugurated a new house on hospital grounds, which contains an entirely new 
radiotherapy department. There are many thoughts on the future in the layout and design of 
the new department, but the environment is still characterized by big machines, many 
displays, and now very thick radiation protection doors at the treatment rooms, where we 
have chosen not to make use of a radiation protection maze.  
The nursing environment’s impact on patients' wellbeing is well documented (Edvardsson, 
Sandman, & Rasmussen, 2006). Different people experience the same environment and 
nursing differently, the ugliness that one sees is beautiful in the eyes of others. The 
precarious situation that one experiences feels completely safe for the other. This is a 
challenge for modern health care, where individual adaptation is a central concept. 
To get out of old thinking and hopefully come up with new solutions that actually do help our 
patients feel less stress during their radiotherapy period, we at the Cancer Centre in Umeå 
established a cooperation with Umeå Institute of Design. The Institute of Design is one of 
Umeå University's flagship programs, and ranks as one of the best design schools in the 
world. Through funding from the Growth Board co-finances we have a graduate student, Tara 
Mullaney, an employee of Design School, working on the project – “Development of the care 
environment in Radiotherapy”. 
The work is aimed both at developing solutions in the form of changes in the environment or 
workflow that stimulates interaction and makes the patients feel that their treatment period 
is less demanding, unpleasant or boring. We are also working to develop and test methods for 
evaluation of the changes introduced. The first step is evaluation primarily by a health care 
environment questionnaire distributed to all patients treated with curative intent over a 
period of two years. This quantitative method is supplemented with a so-called design probe, 
and qualitative evaluation methods, observational studies and patient interviews. The design 
probe concept is explained in greater detail in the section on evaluation. 
 
Project Setup  
The project means that we are in the first step of bringing changes into the care environment 
of the radiotherapy clinic, while we monitor how patients experience their environment and 
care. We started in January, 2011, to distribute health care environment questionnaire and 
design probes, without changing anything in the environment until after the summer of 2011. 
This initial period is meant to serve as a baseline for the experiments. After the baseline 
period, we introduce changes in one or two treatment at a time and measure over a period of 
how patients perceive the environment. Since we have five treatment rooms, then several 
pieces that remain unchanged throughout the study and using these we can partially correct 
as the general changes compared with the baseline period. 



Figure 1 shows schematically the arrangement appears. The intervention periods, when the 
changes introduced, followed by evaluation of results, i.e. how patients experienced the 
change. The evaluation leads to ideas for new innovations introduced in the next intervention 
period, and so on. 
 
Interventions 
The changes in the environment will aim to reduce patient exposure to or focus upon 
environmental variables that are perceived as negative. What these are will partly be reflected 
in the evaluations carried out under the project and partly on previous knowledge of what 
makes us human beings to feel uneasy. Examples of known adverse environmental properties 
are: heights, bright light, looming objects, open, flat surfaces, crowds, sharp objects, and so 
on. Examples of environmental characteristics which are seen as positive are: heat, warm 
light, symmetrical objects, round smooth objects, and simple rhythms. 
The fact that our patients come for treatment for such a long period of time means that there 
may be a point in creating an environment where there are details that change, an image 
switching motif, a lighting that changes colors, simply to make the environment a little more 
interesting for the patient who is in his second month of treatment. 
 
At the first intervention period, there will be changes on three of our treatment machines. 
The reason for this departure from the original plan with only two intervention rooms is that 
during the fall we will conduct an evaluation of a patient logistics concept developed by the 
Swedish company ONCOlog Medical. This is installed to one of our treatment rooms, and our 
own interventions will be in two treatment rooms. The evaluation of the PatLog system from 
ONCOlog is seen as an important test of our evaluation methodology, and in the future we 
hope to have the opportunity to work with more companies to test their products - not just 
technical performance but also how patients perceive the product. One of their changes 
during the first intervention period will consist of a dynamic ceiling projection into one room. 
This is to give patients something interesting to focus their eyes on during treatment. For the 
second treatment room, we have created a more inviting environment in its two preparation 
rooms by wallpapering with large nature motifs. See photo page 15.  
 
Evaluation Methods 
It is very important for us to get real hard data on what really makes health care environment 
better. We experience that it is quite common that the task of designing the environment and 
decorations in healthcare is given to external architects or artists who do not always have 
access to information about what works and what does not. The companies that are working 
with the healthcare sector sells its products primarily to purchasing departments, doctors, 
nurses, and in the case of radiation therapy even to physicists. Care environments are rarely a 
priority in the specifications and are also difficult to quantify, as suppliers are focusing on the 
technical aspects. By working with a systematic evaluation of how patients perceive the 
environment, we hope in the current project to find the most effective and simple measures 
that allow patients to experience a positive health care environment, and begin the basis for a 
evaluation methodology that allows for concrete feedback to companies looking to test their 
products in the clinical setting. We use a methodology for three parts: a quantitative health 
care environment questionnaire, a qualitative evaluation in the form of observational studies 
and patient interviews and a so-called design probe that primarily aims to create insight and 
understanding of the patient experience of the care environment, but can also be used to 
monitor the impact of our interventions. A probe is a tool to measure anything. This may 
include temperature, pressure, electrical resistance, or in our case, experience. In the field of 
design, design probes are often used to gain insight into the target group's needs and 
expectations before beginning design work. Concretely, we have chosen to use a two-pronged 
probe. The first part is a diary in which patients have to answer daily, open-ended questions 
related to how they feel about their treatment and the environment in radiotherapy. 



The second part provides the patients with a camera to make it easier for them to document 
the specific details in the environment that they feel are positive or negative. The pictures will 
instantly be able to be used for evaluation purposes, as we gain concrete evidence of whether 
the patients attach any importance to the changes introduced. 
 
Funding 
The project has funding for two to three years of work and at this time, we hope to come up 
with real solutions to make the experience of radiotherapy less troublesome, and to develop a 
methodology to test new products and ideas. Acquisition is financed through the Agency, 
which is the managing authority in Sweden for the EU regional structural funds, through 
Cancer Research Fund in the North and Västerbotten County Council.  
 

______________________________________________________________________ 

 

The research and design presented in this article is work done by designer, Tara Mullaney. 

Tara Mullaney is a PhD candidate in Industrial Design at the Umeå Institute of Design within Umeå 

University, and works as a researcher within the Design Research Group. Her research involves 

investigating the patient experience within healthcare, with the aim of increasing patient knowledge, 

participation, and power within these environments. The work presented in this article is funded by 

the EU Structural Foundation, Objective 2, North Sweden, and the Cancer Research Foundation, 

Northern Sweden, led by project manager Tufve Nyholm, and done in collaboration with the 

Radiotherapy Department at Noorland’s University Hospital. 

 

 

 


	Cancervården Article
	SKMBT_C65212072012110
	SKMBT_C65212072012120

	CancervårdenTranslation



