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Feng Shui – vad har det 
med vården att göra?

– FENG SHUI ÄR inget annat än arkitektur i kom-
bination med psykologi, det ligger nära miljö-
psykologin och bygger på urgamla kinesiska 
tankar. Feng Shui handlar om ändamålsenliga 
lösningar och praktiska behov, inte om trend 
eller design, säger Birgitta Tryberg, som har 
anlitats som miljöpsykologisk konsult såväl av 
sjukhem och sjukhus som av banker och stor-
företag. Hennes utbildningsföretag Feng Shui 
Good Living fi nns nu på fem orter i landet.

Hon lever som hon lär. Inför den föredrag-
ning i ämnet som hon höll under Sjukgym-
nastDagarna började hon till exempel med att 
ändra om i föreläsningssalen: Den breda mitt-
raden, där åhörarna spontant brukar sätta sig 
utåt kanterna (och effektivt förhindra att de 
mittersta stolarna kommer till användning), 
hade delats i två. Dessa nya, kortare stolsrader 
hade därtill vinklats något mot varandra, in 
mot podiet.

– På så vis har ni fått en gång i mitten och 
slipper känna er så inklämda. Att ni sitter lite 
snett och kan se varandra skapar automatiskt 
en mer kreativ atmosfär. Dessutom har jag bett 
vaktmästaren om extra ljus, så att alla ska hål-
la sig pigga.

Inredningstips hör knappast till sjukgym-
nastens arbetsområde. Men Birgitta Tryberg 
tycker att sjukgymnasten har den rätta bak-
grunden för att kunna utforma olika miljöer, 
till exempel en arbetsplats, på ett hälsosamt 
sätt. 

– Vi vet hur hjärnan uppfattar information 
och hur kroppen belastas. Vi vet också hur män-
niskor fungerar tillsammans. Kroppsspråk och 
formspråk är nära sammanlänkade. Det här är 
viktiga ingredienser i Feng Shui, som också läg-
ger till färgtänkande samt hur människan reage-
rar på symboler, former och signaler. 

INOM VÅRDEN bör man ha en medveten föresats 
för vilken känsla som ska prägla entrén och 
väntrummen. Färgsättningen är viktig. Vänt-
rum och sjuksalar är sällan målade i rött eller 
orange, färger som visat sig höja pulsen hos de 
fl esta människor. Och belysningen är ett kapi-
tel för sig. Lysrör kan fungera utmärkt vid 
undersökning eller behandling. Men Birgitta 
Tryberg tycker att det borde fi nnas fl era olika 
slags lampor på medicinska mottagningar. 

– Vilken skillnad gör inte en personlig, min-
dre bordslampa för ett förtroligt samtal?

Byte till en starkare belysning kan också 
vara en signal till patienten; ”nu fokuserar vi, 
nu sätter vi igång!” På en psykiatrisk mottag-
ning får man tänka extra mycket på vilket 
intryck som inredningen förmedlar. 

– Miljön ska kännas omhändertagande och 
proffsig, gärna välkomnande men inte för 
”nära”, alltför personlig.

Feng Shui i vården låter kanske fl ummigt, men efter en 

föreläsning av Birgitta Tryberg känns kopplingen solklar. Hon 

är utbildad sjukgymnast, författare och en av Sveriges mest 

anlitade Feng Shui-konsulter. 

text: ÅSA FAGERSTRÖM
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Under maj lämnar vi 10% rabatt på våra, redan 
mycket låga, priser. Se sortimentet på vår hemsida 
under Produkter/Träning/Övrig träningsutrustning 
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ÄVEN FÖR sjukgymnastens egen del är det väsent-
ligt med bra arbetsmiljö: Ett skrivbord i en mil-
jö som präglas av fokus och inbjuder till kon-
centration. Och för mötesrummet: Ett runt 
eller ovalt bord ger tillfälle till ögonkontakt 
med alla kollegor, dessutom bättre dynamik 
och öppenhet i samtalen än ett rektangulärt 
konferensbord. 

– Feng Shui handlar mycket om att skapa 
utrymme: Luckor i bokhyllan, luckor i kalen-
dern, det ger utrymme för framtiden! Det 
handlar om att utvecklas genom att rensa istäl-
let för att bara lägga till. Rensningen kan avse 
både möten och prylar. Egentligen skulle nog 
Birgitta Tryberg vilja göra om hemma hos en 

del patienter också:
– Visst kan det vara av intresse att veta hur 

en patient har det hemma? Jag hade en patient 
som hade diagnosen utmattningsdepression. 
Efter varje behandling gick hon hem till ett 
kaotiskt, rörigt hem. Det försvårade tillfrisk-
nandet.

Birgitta Tryberg menar också att Feng Shui 
med fördel kan användas för att profi lera den 
egna yrkeskåren:

– Med tydliga färg- och formsignaler borde 
svenska sjukgymnaster skapa ett ”varumärke” 
som människor känner igen och kopplar till 
liv och hälsa. ”Image säljer och kan ena yrkes-
kåren”.

På följande sidor 
kommenterar Birgitta 
Tryberg några offentliga 
miljöer och ger förslag 
till åtgärder. Miljöerna – 
en vårdcentral och en 
specialistmottagning 
inom landstinget – är 
valda för sin allmängiltig-
het.

pq

Profi lera yrkeskåren. Inred-
ningstips hör knappast till 
sjukgymnastens arbetsområde 
men Birgitta Tryberg tycker att 
sjukgymnasten har rätt bakgrund 
för att utforma miljöer på ett 
hälsosamt sätt.
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– ATT VÄNTRUM ÄR ogästvänligt inredda bara för 
att landstinget inte vill släppa till pengar till 
nya möbler är ingen ursäkt, anser  Birgitta Try-
berg. Det går att ordna trivsamma miljöer med 
enkla medel och det behöver inte kosta peng-
ar.

Det är hennes övertygelse att den som arbe-
tar med människors fysiska och psykiska häl-
sa inte blir trovärdig förrän hälsotänkandet 
genomsyrar hela verksamheten. Förutsättning-
en för ett bra möte med patienten är att bud-
skapet är väl genomtänkt och omfattar allt; 
från den första viktiga telefonkontakten till 
inredningen på mottagningen och bemötan-
det i behandlingsrummet. Samspelet mellan 
färgsättning, möbler, konst och belysning bör 
anpassas till verksamhetens inriktning och de 
mål sjukgymnasten vill uppnå med behand-
lingen. 

– Generellt utformas bra miljöer för barn 
medan vuxna erbjuds samma typ av offentlig 
miljö oavsett sjukdomsorsak. Det borde vara 
självklart att låta lokalernas utformning speg-
la verksamheten.

Vägen till sjukgymnasten

Se på din arbetsplats med kundens ögon! Vad 

Behandlingen börjar 
Entréer, korridorer och väntrum 

är vårdgivarens ansikte utåt – det 

gäller offentlig vård i lika hög grad 

som privat. Här har sjukgymnaster 

möjlighet att visa patienter och 

kollegor hur man kan skapa 

genomtänkta, hälsofrämjande 

miljöer, tycker Birgitta Tryberg. Hon 

menar att detta är ett utmärkt sätt att 

marknadsföra kårens kompetens.

TEXT: TONIE ANDERSSON 

 FOTO : MIMMI STRINNHOLM

Opinionsbildande? Se mottagningen med kundens ögon.
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– Använd väntrummet till att bygga upp 
stämningar. Ge patienten känslan att du ska-
pat detta för hennes skull. 

Väl valda möbler och friska växter ger 
intryck av en stabil och välskött verksamhet, 
säger Birgitta Tryberg. 

Hon  understryker hur viktigt det är att sjuk-
gymnaster marknadsför sin kompetens i alla 
sammanhang. 

Vad ska exempelvis patienterna tro om de 
sjukgymnastiska behandlingsmetoderna när 
det saknas information i väntrummet om vil-
ka kunskaper de har som arbetar här, samtidigt 
som anslagstavlan är fylld av välformulerade 
erbjudanden om massage och diverse alterna-
tiva terapier?  

– Låt symboler för hälsa och sjukgymnas-
tiskt yrkeskunnande genomsyra lokalerna. 
Rensa anslagstavlan och använd tidningshyl-
lan till skrifter som visar vad sjukgymnaster 
kan. Upplys om de olika specialistområdena 
inom sjukgymnastiken. Informera om att det 
råder remissfrihet. Det stärker yrkesrollen och 
det är opinionsbildande.

Färgspråk 

Birgitta Tryberg är väl medveten om sjukgym-
nastkårens starka misstänksamhet mot allt som 
kan uppfattas som ”fl um”. Hon framhåller att 
färgernas inverkan på människans sinnestill-
stånd är väl dokumenterad även om forskning 
som är inriktad på det rent somatiska ännu är 
ganska begränsad. 

– Färgpsykologin förknippar gröna nyanser 
med hälsa. Vårlika, ljust gröna toner är pånytt-
födelse, igångsättande, förnyelse. Mellangrönt 
är lugn och balans; som skog. Turkos förknip-
pas med renhet; ett fräscht inslag i hälsomiljö-
er. Solgula nyanser bidrar med glädje i barn-
miljöer medan stresshantering gynnas av mil-
da, gråtonade kulörer som renlav och ljung.

Känner man sig osäker på färgval kan man 
pröva sitt budskap mot olika färgställningar.

 När man väl lärt sig tänka ”färg, form och 
ljus” blir det enkelt att se sammanhangen, 
lovar Birgitta Tryberg. 

r   i  väntrummet!

Budskap. – Skyltarna ska 
förmedla känslan av att man är på 
väg in till människor som ”kan det 
här med hälsa!”. Birgitta Tryberg 
vill se symboler för hälsa i stället 
för tillrättavisningar. Caféskylten 
i varma färger är både informativ 
och inbjudande i all sin enkelhet.

möter patienten som är på väg till sjukgymnast-
mottagningen? Var sitter första skylten som visar 
vägen? Är den tydlig och lätt att hitta?  

I entrén till ”vår” vårdcentral möts patien-
ten av ett tydligt anslag. Någon från kafeteri-
an har tillverkat en skylt som hälsar kunden 
välkommen. 

– Skylten är välplacerad, trevlig och infor-
mativ i all sin enkelhet, konstaterar Birgitta 
Tryberg.

Tyvärr fi nns här ingen anvisning om vägen 
till sjukgymnastmottagningen. De korridorer 
som leder dit är kala så när som på några var-
ningsskyltar. En ensam rullstol i slutet av kor-
ridoren kan vara ett tecken på rätt vägval. Väl 
där syns texten ”Sjukgymnastiken” på en skylt 
som är placerad i taket. Innanför glasdörren 
möts besökaren av en pelare med uppmaning-
ar om att använda skoskydd samt ännu en 
skylt i taket; ”Väntplats”.

– Dessa ödsliga korridorer är som gjorda för 
marknadsföring! Sjukgymnastiska åtgärder syf-
tar till hälsa och livskvalitet. Det ska självklart 
märkas här. Det kan räcka med gröna, välmå-
ende växter, en vacker bonad eller en affi sch 
som har anknytning till sjukgymnastisk verk-
samhet. 

Här är rätta platsen för en skylt, gärna oval, 
inramad och belyst av en spotlight, som häl-
sar välkommen och informerar om vilka som 
arbetar här. 

 Mottagningsrum

 I väntrummet kan patienterna få sitta länge. 
Oftast fi nns där någon ensam tavla att vila 
ögonen på samt några tummade tidningar och 
informationsskrifter som i värsta fall är både 
inaktuella och sönderrivna. 

– Väntrum ska vara andrum – en plats att 
vila på innan man går in i behandlingsrummet. 
Här ska kännas rofyllt och fräscht.

Birgitta Tryberg säger att risken med ett 
ogästvänligt mottagningsrum är att de som 
arbetar här förmedlar känslan till patienterna 
att ”det du ser är vad du får”. Det är ingen bra 
start. p
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Informationsutrymme. 
– Använd korridorer och 
väntrum till att ge en bild av 
sjukgymnastisk kompetens. 
Det är utmärkta platser för att 
marknadsföra yrkeskunnan-
det, tycker Birgitta Tryberg.

Utmaning. Hur förvandla 
en praktisk men ack så trist 
skoskyddspelare?

PATIENTMILJÖ

Berika miljön. – Små detaljer kan göra stor skillnad i miljön; en vacker bonad, en grön växt eller ett textat bud-
skap, till exempel ”Sjukgymnasten ser hela människan”.
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Telefonbemötande

– Att människor som söker hjälp inte får svar 
när de ringer är upprörande, tycker Birgitta 
Tryberg.

Kunden ska få full information vid första 
kontakten. Det gäller även när man möts av 
en telefonsvarare. Man ska få tydlig informa-
tion om var man hamnat, vem som talar, vil-
ka uppgifter man ska lämna om sig själv och 
hur den fortsatta kontakten ska ske. 

– Börja alltid med att säga ”välkommen 
till…”. Be om namn och telefonnummer och 
tala om när och hur du kommer att höra av 
dig. Detta är enkelt och elementärt och lika 
viktigt som att kvalitetssäkra behandlingsme-
toder. Det är en dödssynd i vården att inte vara 
tillgänglig och att vara otydlig i telefonkontak-
ten. 

Opinionsbildning

Självklart ska de som är anställda i kommuner 

och landsting jobba på att marknadsföra sin 
kompetens i den miljö där den bedrivs, tyck-
er Birgitta Tryberg. Där fi nns enorma ytor för 
marknadsföring, och synliggörande är ett sätt 
att få upp lönerna.

För den som tycker detta med opinionsbild-
ning verkar krångligt har hon några enkla 
knep:

– Tänk på hur du klär dig privat för att upp-
fattas så som du önskar. Tänk på hur du väljer 
acessoarer för att förstärka bilden; klocka, 
skärp och smycken. 

– Bestäm dig på motsvarande sätt för vad 
du vill framhålla i yrket och vad som förstär-
ker yrkesrollen.

–  Skala bort allt som stör den bild du vill 
förmedla. 

– Låt marknadsföringen följa samma 
genomtänkta koncept; telefonsvararen, kläd-
seln, bemötandet, miljön, färg- och formspråk 
och symboler för verksamheten.                         

Utforma ett 
enhetligt koncept: 

• Bemötande
– I telefon
– Personligt
• Färg- och formspråk 
– I väntrum och behandlingsrum
– Klädsel
• Symboler som förstärker 
– Generellt för kåren
– Individuellt för specialiseringen

Konst

Inom offentliga sektorn sker inköp av konst 
ofta centralt. Landstingens kulturavdelning 
köper in konst av lokala konstnärer och 
uppdrar ofta åt någon av dem att göra urva-
let för respektive miljö.

– Jag undrar hur tanken gått hos inköpa-
ren av tavlorna vid den vårdcentral jag 
besökte? Oavsett konstnärligt värde är tav-
lorna enligt min mening laddade med en 

symbolik som inte lämpar sig på väggarna i 
en vårdcentral. De är rent ångestframkallan-
de. Hellre en gratisaffi sch fastsatt med tejp 
än att acceptera konstverk som framkallar 
obehag.

Tavlor är inte bara färgklickar på annars 
tomma väggar. Motiven påverkar dem som 
passerar. Därför är bilder lika viktiga för 
rummet som färg- och formval är för inred-
ningen, säger Birgitta Tryberg.

p
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Specialist   -
mottagning för 
ätstörningar. 

Så får du en trivsammare  
Väntrum 

Före

Efter

VÄNTRUMMET VID specialistmottaningen för 
unga patienter med ätstörningar bestod 
av ett avskalat väntrum och ett operson-
ligt behandlingsrum. Birgitta Tryberg 
förvandlade rummen till omfamnande 
miljöer med enkla medel. Först byttes 
trästolarna ut mot mörkblå fåtöljer från 
husets entré. 

– Mörkblått signalerar kompetens 
och tradition. Att fåtöljerna är i skinn 
förstärker den känslan. Det skapar till-

tro. Fåtöljernas rundade former och det 
runda bordet gör att sittgruppen känns 
ombonad.  Inredningen ska främja den 
image man vill att patienten ska mötas 
av; tilltro, kompetens, vänlighet.

I ljuskäglan innanför dörrens glas-
fönster är papperskorgen det första som 
fångar blicken. Den får en mer undan-
skymd plats. Med hjälp av en spotlight 
riktas ljuset, och därmed uppmärksam-
heten, istället mot den gröna växten som 

får ta karmstolens plats i den lilla alkoven.  
– Befi ntligt ljus kan falla olyckligt. 

Exempelvis på en papperskorg eller en 
varningsskylt. Med en spotlight kan 
man välja att lyfta fram något vackert; 
ett foto, en affi sch eller en växt. Precis 
som med språket vill vi med inredning-
en belysa det som är viktigt.

Foldrarna i informationsstället och 
affi schen på väggen beskriver en lång rad 
tillstånd som följer på ohälsosamt lever-

PATIENTMILJÖ

Rummet känns kalt och en papperskorg fångar 
uppmärksamheten. Med en spotlight  kan man lyfta 
fram en grön växt. Fåtöljernas runda former gör att 
det känns ombonat.



Fysioterapi nr 5 / 2006 15

En bordslampa, en spotlight, en tavla, en matta  och en 
pläd, samt ett skåp ställt i vinkel, förändrar hela rum-
mets karaktär och gör det  välkomnande.

   mottagning

Före

Efter

 Behandlingsrum

ne. Knappast upplyftande för ungdo-
marna, säger Birgitta Tryberg. Här ska 
fi nnas frukt och friska växter – ting som 
kan kopplas till hälsa.

BEHANDLINGSRUMMET kändes kalt och 
kallt. Hyllor med arbetsmaterial var 
uppradade utefter väggen. Rummet 
blev dunkelt utan belysning men kän-
des utlämnande när taklampan var 
tänd. De konstgjorda blommorna är 

färgglada men det räcker inte för att lätt-
ta upp stämningen. 

Här får mattan från väntrummet en 
ny placering under behandlingsbritsen. 
Mattans mörkgröna färg i kombination 
med en blekrosa pläd förändrar intryck-
et av britsen. Rummet känns också mer 
gästvänligt tack vare den nya placering-
en av hyllorna.

– Att trolla bort mörka hörn med 
belysning och vinkelställda hyllor är ett 

användbart feng shui-knep som ger 
rummet mer rymd. 

Feng shui är ett synsätt, påminner 
Birgitta Tryberg. Har man väl insett det 
går det att få bra resultat med enkla 
åtgärder utan att det behöver kosta 
pengar. Lite botaniserande i huset efter 
andra möbler samt ett par timmar för 
att fl ytta runt dem gav ett trivsamt vänt-
rum och ett ombonat behandlings-
rum. 
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