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Abstract 

Bakgrund: Idag går trenden på sjukhusdesign mot att ha fler enkelrum och färre 

flerbäddsrum. Trots detta finns inte mycket forskning om patienters erfarenheter av att 

vårdas i enkelrum respektive flerbäddsrum.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka patienters upplevelser av att vårdas 

i flerbäddsrum respektive enkelrum på somatisk vårdavdelning.  

Metod: Studien var en systematisk litteraturstudie där nio artiklar inkluderats. 

Databaserna som användes var Cinahl och PubMed. Artiklarna hade kvalitativ ansats 

eller mixed-methods och en integrerad innehållsanalys med deduktiv ansats användes i 

analysen. Den deduktiva ansatsen utgick från personcentrerad vård och de fyra 

existensialerna levd relation, levt rum, levd kropp och levd tid.  

Resultat: Resultatet visade att det finns både fördelar och nackdelar med flerbäddsrum 

och enkelrum. Patienter upplevde att de i enkelrum hade en ökad känsla av kontroll, 

integritet och avskildhet, medan patienter i flerbäddsrum fick bättre och mer naturlig 

kontakt med sina medpatienter. Tid kan upplevas både kronologiskt och subjektivt. 

Patienters subjektiva tid påverkas av omgivningen. Distraktioner, som till exempel 

medpatienter, kan göra att tiden upplevs gå snabbare.  

Slutsats: Då sjuksköterskan ofta är den som beslutar om patienten blir tilldelad 

enkelrum eller flerbäddsrum är det viktigt att hen vet om de inställningar och 

upplevelser som finns hos patienter. Annars riskerar patientens tilldelning av rum att 

påverkas av sjuksköterskans föreställningar. Då vårdmiljön har stor betydelse för 

patienters återhämtning, och rummets utformning har betydelse för patientens känsla av 

välbefinnande, bör patientens åsikt tas i beaktning och på så sätt påverka 

sjuksköterskans beslut angående tilldelning av rum. Studien lyfter fram patienternas 

perspektiv och kan ge sjuksköterskor en fördjupad förståelse av patienters upplevelser.  
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1 Inledning 
Patienters återhämtning påverkas av sjukhusmiljön. En del av sjukhusmiljön är rummets 

utformning och i det ingår om rummet är ett enkel- eller flerbäddsrum. Upplevs 

sjukhusvistelsen annorlunda beroende på om patienten vårdas i ett enkelrum eller 

flerbäddsrum? Det är ofta sjuksköterskan som avgör vilket rum som tilldelas patienten 

och hens förförståelse kan påverka beslutet. Tanken med denna studie är att bidra till en 

ökad förståelse för sjuksköterskan gentemot patientens upplevelser. Detta för att främja 

patientens välbefinnande och därigenom återhämtningsprocess. Författarnas egna 

erfarenheter när det gäller tilldelning av rum är att patienternas egna önskemål sällan 

efterfrågas. Istället utgår sjuksköterskan från sina egna föreställningar och placerar 

patienten i det rum hen tror att patienten skulle må bäst i. Då dessa föreställningar är 

individuella får varje patient olika förutsättningar för en god vårdmiljö där hen trivs. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Sjukhusets utformning 

De första rummen som erbjöds sjuka fanns i kloster och kyrkor, där nunnor och munkar 

vårdade och utvecklade behandlingsmetoder. Den medicinska vetenskapens framfart 

möjliggjorde också för sjukhusens framväxt. Från början användes sjukhus som ett sätt 

att isolera de sjuka och skydda de friska, men på 1800-talet blev sjukhusen en plats för 

behandling där läkare och sjuksköterskor tog hand om patienter, som sågs som passivt 

mottagande. Både hur vården och organisationen såg ut var märkta med en tydlig 

hierarki. Idag är inställningen att sjukhusen ska främja hälsa med en personcentrerad 

utgångspunkt (Lidén, 2014). Nybyggnationer av sjukhus går idag mot fler enkelrum och 

färre flerbäddsrum. I Storbrittannien rekommenderas att 50% av rummen ska byggas 

som enkelrum och i USA är enkelrum ”industristandard”. Denna trend syns även i 

Europa (Bloomer, Lee, Lewis, Biro, & Moss, 2016). I Norge finns idag något som 

kallas ”sengetun”, som är en avdelning designad så att sjuksköterskestationen ligger i 

mitten av en grupp enkelrum. Detta gör att patienterna blir synligare för sjuksköterskan 

och tvärt om. Designen har influerats av patientperspektivet och olika 

patientorganisationer fick säga till om utformningen (Aslaksen, 2003). 

 

Den medicintekniska utvecklingen har fått ta en stor plats i utformningen av 

nybyggnationer av sjukhus. Omvårdnadens influens av lokalutformningen har däremot 

fått mindre prioritet och därigenom varit bristfällig eller till och med saknats. Detta 
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bland annat på grund av ekonomiska resurser och olika aktörers kunskap om omvårdnad 

och vårdutveckling. Forskning om vårdens lokaler är numera under stark utveckling, 

liksom forskning om vad i vårdmiljön som påverkar patienternas tillfrisknande, hälsa 

och ohälsa, forskning om lokalernas fysiska och psykosociala effekter på patienternas 

mående och forskning om vad i vårdmiljöns utformning som påverkar vården i positiv 

respektive negativ riktning (Edvardsson & Wijk, 2014). 

  

2.2 Vårdmiljö 

Inom vårdvetenskapen är miljö ett centralt begrepp som påverkar patientens hälsa och 

välbefinnande. Människorna i vårdmiljön, där patienten är medelpunkten, beskrivs som 

de viktigaste komponenterna (Ylikangas, 2012). Vårdmiljöns klimat påverkas i stor 

grad av bland annat personalens arbetstillfredsställelse. Är det ett varmt och mottagande 

klimat har det ett samband med att personalen är tillfredsställda i sitt arbete. Genom 

personalens uppträdande och närvaro påverkas omvårdnaden gentemot patienten. Om 

personalen undantrycker känslan av att vara överordnade patienterna ges ett öppnare 

och mer välkomnande klimat. (Edvardsson & Wijk, 2014). Andra komponenter som 

påverkar hälsa och välbefinnande är vårdteknisk utrustning och miljöns atmosfär, 

omgivning och utformning. Alla olika delar bidrar till att göra att patienten upplever 

miljön som vårdande, eller inte vårdande. Hur vårdrummet är utformat kan alltså 

påverka patientens hälsoprocess (Ylikangas, 2012).  

 

2.3 Sjuksköterskans roll 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, hämtad från Svensk sjuksköterskeförening 

(2014), skall en sjuksköterska arbeta för en hållbar miljö samt vara medveten om 

miljöns betydelse för hälsa. Detta innebär att det är en del i sjuksköterskans profession 

att förbättra vårdmiljön. Sjuksköterskan ska också arbeta för att respektera mänskliga 

rättigheter och värderingar och för att skapa social rättvisa och fördela resurser (ibid.). 

Då fördelningen av rum sker efter sjuksköterskans föreställningar finns risken att 

patienter inte upplever att vården är rättvis, eftersom deras erfarenheter och önskemål 

inte tas i beaktning. Edvardsson och Wijk (2014) menar att sjuksköterskan är avgörande 

för hur patienten upplever sjukhusvistelsen. Genom att välkomna patienten, anhöriga 

och även ny personal till avdelningen eller enheten skapas ett gott första intryck, vilket 

har betydelse för hur även resten av vistelsen upplevs. Patienter kan ofta känna att de är 

en börda för sjuksköterskan som tar hand om dem, vilket kan bli ett hinder för en 

tillfredsställande vistelse. Om sjuksköterskan då har en attityd som visar att hen är villig 
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att hjälpa till underlättar det för patienten. Villighet att hjälpa till behöver inte vara att 

lyda patientens minsta vink, utan kan vara enkla saker som får miljön att kännas 

välkomnande. Det kan vara att skoja eller bjuda på sig själv, eller ställa in färska 

blommor på rummet. Genom att vara uppmärksam på patientens behov och önskemål 

kan sjuksköterskan främja för en god vårdmiljö (Edvardsson & Wijk, 2014).  

Om patienten får en plats i enkelrum eller flerbäddsrum är upp till sjuksköterskan. 

Enligt en studie från Australien hade patienter med infektioner hög prioritet till att få ett 

enkelrum. Likadant med patienter med störande eller farligt beteende eller patienter som 

var döende. Vid platsbrist utgick sjuksköterskan från dessa kriterier men bedömningen 

om vem som läggs in på ett enkelrum och vem som får en plats i ett flerbäddsrum 

gjordes från fall till fall (Bloomer et al., 2016).  

 

2.4 Delaktighet och självbestämmande 

Delaktighet har visat sig genom tiderna haft en stor betydelse i hur nöjda patienter är 

med vården. Utformningen av lokalerna inom vården har pekats ut som en anledning till 

minskad delaktighet. För att kunna utforma miljön på ett hälsofrämjande sätt krävs 

kunskap om lokalers utformning i syfte att främja hälsa och minska risker för patienter, 

skapa goda förutsättningar för personalen och deras arbetssätt och för att stödja klimatet 

på arbetsplatsen (Edvardsson & Wijk, 2014). Att kunna påverka sin miljö eller situation 

är av stor vikt för hur patienten upplever sin vårdmiljö. Känslor av minskad personlig 

kontroll över situationer leder till känslomässigt obehag vilket i sin tur leder till minskad 

psykisk komfort. Ökad personlig komfort uppfattades minska obehag och förbättra 

återhämtning (Williams & Irurita, 2005). 

 

Graden av självbestämmande och påverkan på vårdens utformning är viktiga 

komponenter för hur nöjd patienten är med sin vårdmiljö. Att kunna bestämma ljusets 

styrka i rummet, hur gardinerna hänger och känslan av att kunna röra sig fritt i rummet 

inger en känsla av normalitet (Douglas & Douglas, 2004). Även Wijk (2010) beskriver 

vikten av att vårdrummet skall anpassas efter patienten. Det är inte bara patientens 

önskemål som avgör ljus, färg och dylikt i rummet, utan även behoven patienten har. 

Vid synnedsättning till exempel kan färgerna anpassas för att skapa tydliga kontraster så 

att patienten lättare urskiljer sin omgivning. Olika vanor, som ifall personen vill äta 

ensam eller tillsammans med andra, bör tas i beaktning. Patientens rum borde då 

utformas efter patientens önskemål och behov, men samtidigt skall vårdteknisk 
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utrustning få plats, precis som att det ska ges plats till vårdmoment och anhöriga (Wijk, 

2010).  

 

2.5 Enkelrum eller flerbäddsrum 

Ibland finns flera patienter i samma rum och vem skall rummet då utformas efter? 

Enkelrum är att föredra ur ett personcentrerat omvårdnadsperspektiv, då det möjliggör 

för enskilda samtal (Wijk, 2010). På Florence Nightingales tid låg patienterna ofta 

tillsammans i stora salar, åtskilda av draperier. Nightingale menade att miljön hade stor 

del i patienternas tillfrisknande, där frisk luft, rent vatten och renlighet var viktiga 

punkter för en god vårdmiljö. Här kunde även patienten dra nytta av medpatienterna, till 

exempel genom att läsa för varandra som Nightingale föreslog (Nightingale, 

1859/1992).  

Sjukhusrummets utformning kan påverka patientens känsla av trygghet, liksom 

upplevelsen av hälsa och välbefinnande. Det kan ta tid att förstå den nya miljön och 

patienterna finner sig utanför sitt vanliga sammanhang (Ylikangas, 2012). Känslan av 

att ha förlorat sin hälsa kan resultera i att patienten känner sig ensam. Denna ensamhet 

kan resultera i lidande som kan vara oerhört smärtsam (Nilsson, 2012). 

 

2.6 Privacy 

Författarna har valt att använda ordet privacy genomgående i studien trots att det är ett 

engelskt ord. Detta eftersom det inte finns något svenskt ord som tydligt beskriver alla 

de nyanser och betydelser som privacy innebär. En sida översätter privacy som 

”avskildhet, ostördhet; privatliv” (”privacy”, u.d.). En annan har valt ordet ”integritet” 

som en passande översättning (translate.google.se) och en tredje har en ännu bredare 

översättning av ordet: ”privatliv, hemlighet, avskildhet och hemlighållande” 

(www.bab.la). Författarna anser att betydelsen kan vara en blandning av dessa olika 

betydelser, och därför används ordet privacy som ett begrepp i texten. 

 

Författarnas tolkning av ordet är känslan av att ha sina angelägenheter för sig själv och 

att inte behöva dela med sig av det som vill hållas privat. 

 

2.7 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen är den grund på vilken studien vilar. Denna litteraturstudie 

utgår från personcentrerad vård, för att belysa personen som centrum för vården. 

Studiens syfte är att undersöka patientens upplevelser, vilket gjorde personcentrerad 
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vård till ett naturligt val. En studie om patientens upplevelse av vård i flerbädds- 

respektive enkelrum blir dessutom mer aktuell om den görs med grund i 

personcentrerad vård. Detta eftersom vården strävar efter att bli alltmer personcentrerad 

(Vårdhandboken, 2017) 

 

Enligt Edvardsson (2010) var det psykologen Carl Rogers som myntade begreppet 

personcentrerad i mitten av 1900-talet då han skrev om ”client-centered 

psychotherapy”. Hans utgångspunkt var att klienten var expert på sig själv, vilket lever 

kvar i vården idag. Centralt för den personcentrerade omvårdnaden är att se personen, 

bekräfta hens upplevelser, utgå från individens perspektiv och inkludera personen i hens 

vård (ibid.). 

 

När individen kommer i kontakt med vården blir hen en patient, vilket ofta innebär en 

objektifiering av personen (Edvardsson, 2010). Just begreppet patient är problematiskt 

inom den personcentrerade omvårdnaden. Då ordet betyder ”den lidande” finns det en 

sorts föreställning i ordet om att en patient befinner sig i en beroendeställning gentemot 

de som vårdar. Patientbegreppet syftar ofta på en grupp människor, vilket 

homogeniserar gruppen och förstärker tanken om att alla patienter är lika och bör 

behandlas på samma sätt. Det är därför som det inom personcentrerad omvårdnad är så 

viktigt att lyfta fram personen; utan personcentrerad omvårdnad skulle begreppet patient 

dölja personen som just då är patient (Willman, 2010). Det binder samman med vad 

Edvardsson (2010) skriver, att personcentrerad omvårdnad innebär att respektera 

individualitet och bekräfta personens personlighet och livsvärld.  

 

Den personcentrerade omvårdnaden innebär dock inte att patienten har bestämmanderätt 

över allt som rör hens vård. Det handlar om ett samspel mellan patient och personal, där 

både personalen och patienten ses som experter i sitt område; patienten är expert på sin 

livsvärld och erfarenhet, medan personalen är expert på vårdyrket (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Samarbetet mellan patient och personal är viktigt för en god vård och 

flera studier har visat att personcentrerad omvårdnad har positiva effekter inte bara på 

patienternas hälsa, utan även på personalens (Edvardsson, 2010).  

Personcentrerad vård kan delas upp i fyra existensialer som tillsammans kan beskriva 

upplevelser och livsvärld på ett sätt som ger fördjupad förståelse. De fyra 
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existensialerna är levd relation, levt rum, levd kropp och levd tid (Hall & Graubaek, 

2012). 

 

2.7.1 Levd relation 

Den levda relationen avser relationen mellan människor i kropp, tid och rum. Den levda 

relationen kan uppfattas positivt, med känslor av tillit, trygghet och vårdande, och 

stimulera till mognad, utveckling och hälsa. Levd relation kan också bli negativ, bli 

krävande, fördömande och negligerande, samt inge hopplöshet, regrediering och 

sjukdom (Hall & Graubaek, 2012). 

 

2.7.2 Levt rum 

Levt rum innebär uppfattningen av hur en person befinner i rummet, både ett fysiskt 

rum eller en specifik plats. Rummet kan upplevas som varmt eller kallt, stort eller litet, 

men känslor kan också förknippas med rummet, såsom om det är vänligt eller ovänligt, 

hemtrevligt eller främmande. I relation till människans livshistoria får rummet nya 

kvaliteter som speglar personens livsvärld (Hall & Graubaek, 2012). 

 

2.7.3 Levd kropp 

Människan har en kropp, men är också en kropp. Möten mellan människor sker 

kroppsligt, i den levda kroppen. Oftast är kroppen något omedvetet som glöms bort och 

hamnar i bakgrunden i naturliga möten, men ibland kan kroppen förnimmas och hamna 

i förgrunden. Det kan vara obehagligt och kroppen känns iakttagen i mötet. Personen 

befinner sig alltid i kroppen och ser alltså världen utifrån sin kropp. Kroppen levs både 

inifrån och utifrån samtidigt (Hall & Graubaek, 2012). 

 

2.7.4 Levd tid 

Den levda tiden kan beskrivas som en persons uppfattning av tid, förgången tid, nutid 

och framtid. Det är alltså annorlunda jämfört med kronologisk eller objektiv tid. Tid kan 

upplevas som långsam, snabb, rolig eller tråkig. En person kan tycka sig ha för mycket 

tid eller för lite, och det kan påverka hur tiden uppfattas för just den personen. Vid en 

förändring i livet, till exempel sjukdom och inläggning på sjukhus, kan tiden ändra 

karaktär och tiden kan upplevas ha stannat. Tiden, och världen, vanor och tillvaron med 

den, ändras och får ny betydelse (Hall & Graubaek, 2012).  
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3 Problemformulering 

På sjukhus i Sverige och runt om i världen finns både enkelrum och flerbäddsrum. Vid 

nybyggnationer av sjukhus idag fokuseras det främst på fler enkelrum (Bloomer et al., 

2016). Författarna vill undersöka fördelar och nackdelar med dessa två alternativ, 

utifrån patientens perspektiv, för att få en nyanserad bild av patientens upplevelse av att 

vårdas i enkel- och flerbäddsrum. Författarna anser att det saknas en översiktsbild av 

patienters upplevelse av vård i respektive typ av rum, och det kan medföra att 

sjuksköterskor som möter patienterna saknar kunskap om patienternas upplevelser och 

uppfattningar. Då det ofta är sjuksköterskan som ansvarar för vilket sorts rum patienten 

blir tilldelad, kan denna okunskap leda till att sjuksköterskan placerar patienten utefter 

sina egna föreställningar om vad patienten föredrar eller behöver. Studier visar på att 

personer med infektioner, farliga personer, störande personer och döende personer 

prioriteras till enkelrum och att sjuksköterskan försöker skapa de bästa förutsättningarna 

för alla genom placeringen av patienter (Bloomer et al., 2016). Är denna bedömning 

alltid korrekt? Hur ser patienterna på enkelrum och flerbäddsrum och vem som ska 

läggas in vart? Genom att få en ökad förståelse för patientens upplevelser kan 

sjuksköterskan i sin profession ge en förbättrad omvårdnad och ett bättre bemötande 

utifrån den unika patientens livsvärld. Studier visar att patienters återhämtning påverkas 

av vårdmiljön (Williams & Irurita, 2005). Vissa patienter föredrar enkelrum medan 

andra hellre delar rum. Att förstå dessa olika preferenser kan göra sjuksköterskor bättre 

rustade för att möta patientens behov vid inläggning på en somatisk vårdavdelning.  

 

Författarnas föreställning är att det är olika upplevelser att dela rum på en somatisk 

avdelning jämfört med en psykiatrisk avdelning eller ett särskilt boende. För att 

avgränsa studiens resultat valdes att fokusera på somatisk avdelning.  

 

3.1 Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att undersöka patientens upplevelse av att vårdas i 

flerbäddsrum respektive enkelrum på somatisk vårdavdelning. 
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4 Metod 

4.1 Systematisk litteraturstudie 

För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie, som är en sammanställning av andra 

forskares forskningsresultat där vetenskaplig litteratur hittas utifrån sökningar i 

databaser. Manuell sökning kan genomföras utöver databassökningar. Det kan göras 

genom att studera artiklars referenslistor för att hitta ytterligare relevanta studier 

(Forsberg & Wengström, 2015). Litteraturen granskas kritiskt inför en senare värdering 

och sammanställning. En systematisk litteratursökning syftar till att hitta all relevant 

litteratur utifrån det bestämda syftet (Kristensson, 2014).  

 

Enligt Kristensson (2014) börjar litteratursökningen med planeringsfasen. En inledande 

fas där en sökstrategi görs. Denna sökstrategi testas och modifieras sedan om behov 

finns och granskningsmallar lämpliga för studien hittas. Efter planeringsfasen kommer 

empiriska fasen där litteratursökningen genomförs.  

 

Efter den empiriska fasen kommer analysfasen. Det är en fas där artiklar sorteras efter 

om de ska ingå i resultatet eller inte. Detta görs genom en gallring efter först abstract, 

sedan fulltext och genom att granskningsmallarna som valts ut fylls i. Då återstår 

artiklar med kvalitet och relevans för litteraturstudien. De valda artiklarna analyserades 

och deras resultat sammanställdes i litteraturstudiens resultatdel (Kristensson, 2014).  

 

4.2 Urval och databassökningar 

Sökningar genomfördes i databaserna Cinahl (Cumulative Index Of Nursing And Allied 

Health) och PubMed under februari-april 2017. Cinahl är en databas med inriktning på 

omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. Databasen är specialiserad på 

omvårdnadsforskning och innehåller flera olika dokumenttyper som vetenskapliga 

tidskriftsartiklar, doktorsavhandlingar med mera. Cinahl innehåller artiklar från år 1982 

och framåt (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

PubMed är en gratis version av databasen Medline. PubMed publicerar artiklar innan de 

är indexerade i Medline och är en databas som inriktar sig på medicin, omvårdnad och 

odontologi. Dokumenttyper som finns är främst vetenskapliga tidskrifter. PubMed 

innehåller artiklar från 1966 och framåt (Forsberg & Wengström, 2015). 
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En pilotsökning genomfördes också i PsycINFO, en databas med inriktning mot 

psykologisk forskning inom bland annat omvårdnad och medicin. Tidsomfånget är från 

1872 och framåt. Dokumenttyperna som finns är främst vetenskapliga tidskrifter, 

böcker, forskningsrapporter och avhandlingar. Denna sökning tillförde inte något nytt 

material och därför användes endast Cinahl och PubMed.  

 

I planeringsfasen gjordes de första inledande sökningarna i fritext för att få en bred 

resultatlista och för att testa vilka sökord som gav relevanta resultat. Utifrån dessa 

träffar kunde nya sökord hittas genom att läsa artiklarnas ämnes- och nyckelord. Tidigt i 

sökprocessen involverades en bibliotekarie för tips och råd i sökprocessen. Dessa tips 

och råd innefattade med Cinahl headings, nya sökord och tips på artiklar att finna 

information i. Med denna hjälp kunde nya sökningar göras som gav mer relevanta 

resultat. 

 

4.2.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Som inklusionskriterier användes peer-reviewed för att minska antalet artiklar av sämre 

kvalitet och språket avgränsades till engelska och svenska. Artiklarna som valdes var 

skrivna mellan år 2002–2017. Som inklusionskriterier användes endast artiklar som var 

godkända av etisk kommitté eller hade etiskt övervägande. 

För att motsvara syftet exkluderades artiklar som inte handlade om somatisk vård i 

sjukhusmiljö. Dessa exkluderingar gjordes manuellt. Artiklar om bland annat 

psykiatrisk vård eller vårdhem exkluderades. Exkluderades gjordes även artiklar som 

inte utgick från patientperspektivet, det vill säga artiklar ur bland annat endast 

familjeperspektivet eller sjuksköterskeperspektivet.  

 

4.2.2 Sökningsförfarande i Cinahl 

Pilotsökningar gjordes i Cinahl tills relevanta sökord för syftet hittades. Sökord i fritext 

som användes var ”shared room”, ”single room”, ”multiple-bed room”, ”patient 

attitude” och ”patient perspective”, med trunkering på orden. Trunkering (*) gör att 

resultatet inte begränsas av ordens böjningar. Ämnesord tagna från Cinahl Headings var 

”Patient Attitudes” och ”Patients' Rooms”. I Cinahl kan sökhistoriken användas för att 

kombinera sökningar med booleska operatorer (AND, OR och NOT), vilket gjordes för 

att sökorden skulle kombineras på ett sätt som gav flest relevanta resultat. Bland annat 

gjordes sökningar på de olika rummen ”patients’ rooms”, ”shared room, ”single room” 

och ”multiple-bed room” med operatorn OR.  
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Sökningar med orden var för sig gav flertalet artiklar ej relevanta för syftet. 

Kombinationer gav snävare och snävare resultat med mer och mer träffar relevanta för 

syftet. Då sökningarna gav färre än 200 träffar lästes alla titlar och utifrån titlar och 

abstract valdes 9 artiklar ut till läsning i fulltext (se bilaga 1). Sökningen som gjordes 

sist i Cinahl gav 205 träffar. Då det var nära 200 beslutades att inte avgränsa sökningen 

ytterligare. 

 

4.2.3 Sökningsförfarande i PubMed 

För att sökningarna skulle ha samma struktur användes samma sökord i PubMed som i 

Cinahl. Dessa ord visade sig ge goda resultat och artiklar kunde väljas ut för vidare 

granskning. Då ämnesorden inte stämde överens i de olika databaserna ändrades 

ämnesorden i PubMed till ”Patients' Rooms/utilization"[Mesh]” och ”Patients' 

Rooms/ethics"[Mesh]”.  

Även i denna sökning gav orden var för sig många träffar som inte var relevanta för 

syftet. Kombinationer av orden resulterade i 147 träffar. Artiklarna i träfflistan 

granskades genom läsning av titlar och 7 relevanta artiklar valdes ut till vidare 

granskning (se bilaga 1).  

 

I PubMed finns ingen avgränsning till Peer reviewed. För att kontrollera om artikeln var 

Peer reviewed gick vi till tidskriftens hemsida och läste riktlinjerna för publicerade 

artiklar. 

 

4.2.4 Manuell sökning 

Artiklarna funna i de manuella sökningarna hittades under provsökningar i databaserna. 

De motsvarade vårt syfte och våra sökord men av någon anledning återfanns de inte i 

den slutgiltiga träfflistan. Använda artiklar som hittades utanför de systematiska 

sökningarna presenteras i bilaga 3 som artikel 3 och 5.  

 

 

4.3 Kvalitetsgranskning 

Elva valda artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av mallar (Carlsson & Eiman, 2003). 

Det fanns en mall för kvalitativ respektive kvantitativ forskning och utefter mallarna 

gjordes en bedömning avseende artikelns kvalitet. (Mallen följdes förutom punkt nio 

som togs bort då den inte var relevant till vår bedömning.). Se bilaga 2. 

Kvalitetsgranskningen genomfördes enskilt, sedan jämfördes bedömningarna, 

diskuterades och sammanställdes. Utifrån mallen delades resultaten upp i låg (<60%), 
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medel (60–70%) och hög (>80%) kvalitet. Artiklar med resultatet medel och högre 

inkluderades. Granskningen resulterade i nio artiklar som ingick i litteraturstudien, 

varav sex använde en kvalitativ ansats och tre var mixed-method. Artiklarna som hade 

en mixed-methods-ansats granskades utifrån den kvalitativa mallen, då de delar av 

studierna som var relevanta för syftet hade gjorts enligt kvalitativ metod. Två artiklar 

(med artikelnummer 6 och 9) valdes bort efter granskningen, då de bedömdes vara av 

låg kvalitet (Reid, Wilson, Anderson, & Maguire, 2015; Nahas, Patel, Duncan, Nicholl, 

& Nathwani, 2015). Granskade artiklar presenteras i bilaga 3. 

 

4.4 Dataanalys 

Efter kvalitetsgranskning och val av artiklar som ingick i studien påbörjades analysen. 

Författarna valde att använda en deduktiv ansats med utgångspunkt i de fyra 

existensialerna levd kropp, levd tid, levt rum och levd relation (Hall & Graubaek, 2012). 

En deduktiv ansats innebär att resultatet ses som genom ett par ”glasögon,” i det här 

fallet färgade av den teoretiska referensramen (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). 

Detta gjordes genom en integrerad innehållsanalys, som är ett sätt att sammanställa 

resultatet (Kristensson, 2014). Författarna läste var för sig igenom artiklarnas resultat 

upprepade gånger för att skapa en bild av texternas innehåll, sedan gjordes en 

forskartriangulering genom att innehållets övergripande intryck diskuterades 

gemensamt. Resultatet sammanställdes under någon av de fyra existensialerna utifrån 

den teoretiska referensramen, som verkade som kategorier. Därefter kunde 

underrukbriker identifieras som gav en tydligare bild av vad resultatet under varje 

kategori hade för mening. Delarna i resultatet gav upphov till nya helheter, vilket gjorde 

att författarna kunde röra sig mellan delar och helheter genom analysprocessen. 

Analysmetoden inspirerades av Kristensson (2014). 

 

4.4.1 Exempel ur analysprocessen 

Artikelnr. Text från artikelns resultat 

(översatt) 

Kod Underrubrik Kategori 

4 Vid intervju rapporterade 

patienter i delade rum att de 

uppskattade säkerheten i att 

vara synliga för personalen 

och varandra, vilket 

Patienter 

upplever 

säkerhet i att 

ha varandra 

och 

Stödjande 

relation 

Levd 

relation 
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resulterade i gott kamratskap 

för vissa. 

personalen i 

närheten. 

11 Händelser som involverade 

sjukvårdspersonal hade 

högsta prioritet för 

patienterna. När ingenting 

hände, väntade patienter 

tillsammans […] tid 

upplevdes som långsam och 

tråkig. 

Patienter 

upplever 

sällskap i att 

vänta 

tillsammans 

för att 

fördriva 

tiden 

Tid i väntan  Levd tid 

4 Patienter upplevde hög nivå 

av komfort i enkelrum och 

jämförde positivt rummet 

med ett hotell eller 

hemmiljö. Rummet tillät 

dem att uppleva komfort och 

kontroll som liknades vid 

hemmiljön eller ett hotell, 

fast på ett sjukhus. 

Känslan i 

enkelrummet 

jämfördes 

med känslan 

av hemmiljö 

eller ett 

hotell. 

Känslan i 

rummet 

Levt rum 

2 Respondenterna 

rapporterade återkommande 

irritation över ljudnivån och 

störningsmoment nattetid. 

Störd 

nattsömn 

Fokus på mig 

själv 

Levd 

kropp 

 

 

4.5 Etiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) är det viktigt att studierna som används i 

litteraturstudien ska ha fått tillstånd från en etisk kommitté, alternativt att de etiska 

övervägandena har gjorts noggrant. Därför ingår i denna studie endast artiklar som 

tydligt redovisat sina etiska överväganden. Materialet som använts i studien har 

återgetts på ett sätt som stämmer överens med vad som sägs i primärstudien, och alltså 

inte undanhållits eller förvrängts på något sätt. 
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5 Resultat 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka patientens upplevelse av att vårdas i 

flerbäddsrum respektive enkelrum på en somatisk vårdavdelning. Nio artiklar (åtta av 

hög kvalitet och en av medelhög kvalitet) användes och av dessa artiklar hade sex en 

kvalitativ ansats och tre använde mixed method. En integrerad innehållsanalys med 

deduktiv ansats genomfördes och resultatet sorterades in under någon av de fyra 

existensialerna levd kropp, levd tid, levt rum och levd relation. Dessa kategorier fick 

sedan underkategorier valda efter de teman som meningsenheterna uttryckte.  

 

5.1 Levd relation 

Relationen mellan patient och patient samt relationen mellan patient och personal kan 

upplevas både positivt och negativt. Aspekter som påverkar är känslan av att tvinga dela 

med sig av sig själv till andra, känslan av att störa och bli störd både när det gäller 

personal och andra patienter, tryggheten av att veta att det finns andra omkring, samt 

meningsfullheten i att kunna hjälpa och bli hjälpt av andra. 

 

Påtvingad relation 

Att dela rum med andra människor kan innebära att även behöva dela med sig av sig 

själv. Patienter kan tycka att det är oartigt att undanhålla information om sig själva för 

de människor som rummet delas med (Persson & Määttä, 2012). En del patienter 

upplevde till och med att de kände sig tvingade att skapa och upprätthålla en relation till 

de andra patienterna (Persson & Määttä, 2012; Søndergård Larsen, Hedegaard Larsen, 

& Birkelund, 2014). Då kan det vara en lättnad att ha ett eget rum där patienten får 

privacy och inte behöver umgås med andra patienter (Jolley, 2005). Att inte behöva ta 

hänsyn till andra och behöva lyssna på deras problem kan också bidra till att patienter 

föredrar ett enkelrum (Persson, Anderberg, & Kristensson Ekwall, 2015). En del 

patienter upplevde att när en medpatient kände sig nedstämt blev också de nedstämda, 

men samtidigt kunde en glad och positiv medpatient lyfta känslorna hos de andra i 

rummet (Søndergaard Larsen, Hedegaard Larsen, & Birkelund, 2014). 

 

Störa och bli störd 

Många patienter berättade att det var jobbigt att bli störd i ett flerbäddsrum, särskilt 

nattetid då patienter ville vila ostört (Douglas & Douglas, 2005; Persson et al., 2015; 

Persson & Määttä, 2012; Søndergård Larsen et al., 2014). Patienterna upplevde också 
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att det var jobbigt att veta att medpatienterna också stördes i sin nattsömn av det de 

själva gjorde (Persson & Määttä, 2012; Rowlands & Noble, 2008). Denna önskan att 

inte störa sträckte sig även till personalen, då patienter ibland väntade med att tillkalla 

hjälp för att de inte ville störa (Persson & Määttä, 2012). Många patienter utvecklade 

strategier för att inte störa andra patienter och visa hänsyn till dem. Viktigt var att inte 

lyssna på andras samtal med anhöriga eller personal; då valde patienter att medvetet 

skruva upp radion, läsa eller aktivera sig på andra sätt för att ge privacy till sina 

medpatienter (Persson & Määttä, 2012). Avsaknad av aktiviteter att distrahera sig med 

minskade känslan av privacy (Douglas & Douglas, 2005). 

 

Att se och bli sedd 

Patienternas upplevelse påverkades av personalens attityd oavsett om de vårdades i 

enkelrum eller flerbäddsrum (Maben et al., 2016; Persson & Määttä, 2012). Patienter 

som vårdas i enkelrum upplevde att sjuksköterskorna var deras främsta kontakt med 

omvärlden och deras sällskap ingav trygghet (Persson et al., 2015). I ett flerbäddsrum 

däremot fanns en trygghet i att de andra patienterna behövde vårdinsatser även om 

patienten själv inte behövde dem, vilket gjorde att personal ständigt fanns nära (Maben 

et al., 2016). Tryggheten i flerbäddsrum kom sig inte bara av att personalen fanns nära 

tillhands, utan kom även från vetskapen om att medpatienterna fanns omkring. De 

kunde märka om något var fel och då tillkalla hjälp (Jolley, 2005; Persson & Määttä, 

2012). Att dela rum med andra patienter gav också en naturlig möjlighet till interaktion 

genom att patienterna såg varandra i rummet (Søndergård Larsen et al., 2014). Just att 

bli sedd av sina medpatienter gav minskad känsla av isolering och oro (Rowlands & 

Noble, 2008). I ett enkelrum fanns då istället en oro i att inte bli sedd samt risk för att 

känna sig isolerad på grund av bristen på mellanmänsklig kontakt då det inte fanns 

någon naturlig interaktion mellan patienter (Maben et al., 2016; Persson et al., 2015). 

Upplevelsen av att dela rum påverkades också av de patienter som sågs i rummet. Till 

exempel kunde det öka stressnivån att dela rum med patienter av annat kön (Bryant & 

Adams, 2009). 

 

Positiv och stödjande relation 

Många patienter upplevde att när de var sjuka önskades enkelrum, medan en friskare 

patient föredrog flerbäddsrum där det erbjöds sällskap (Rowlands & Noble, 2008; 

Søndergård Larsen et al., 2014). Patienter upplevde ofta kamratskap och stöd ifrån sina 
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medpatienter. Stödet kunde yttra sig i att ha någon att dela sin oro med, då förståelsen 

upplevdes vara bättre mellan patienter jämfört med mellan patienter och vårdpersonal 

(Maben et al., 2016; Malcolm, 2005; Rowlands & Noble, 2008; Søndergård Larsen et 

al., 2014). Patienterna upplevde att de hade något gemensamt i sitt mående och att de 

kunde få perspektiv på sin egen situation genom att prata med andra patienter i rummet. 

Att dela rum gav också möjligheter at dela kunskap med varandra, inspirera och 

uppmuntra varandra samt hjälpa varandra med sysslor (som att öppna en dörr för en 

medpatient). Att vara någon annan till nytta även när patienten själv var sjuk upplevdes 

som positivt (Persson & Määttä, 2012; Rowlands & Noble, 2008; Søndergård Larsen et 

al., 2014)  

 

5.2 Levt rum 

Patienter upplevde att privacy var viktigt för att rummet skulle kännas tryggt. Enkelrum 

upplevdes ofta som hemlika (kändes som ett hem) och privata, medan flerbäddsrummen 

kunde ge en känsla av gemenskap.  

 

Det fysiska rummet 

I ett flerbäddsrum upplevdes området kring sängen som en egen privat plats. Därför var 

det viktigt att denna plats gavs tillräckligt med utrymme för att inte kännas instängt 

samt underlätta för besökare. Många upplevde att ett rum med färre sängar gav fler 

möjligheter till personlig kontakt mellan patienterna i rummet. Detta gjorde också att 

ljudnivån i rummet sänktes (Douglas & Douglas, 2005; Søndergård Larsen et al., 2014). 

Hur rummet än var utformat fanns ändå en acceptans hos patienterna, dock inte alltid 

villkorslöst. Patienterna accepterade situationen okritiskt, motvilligt eller med tyst 

klagan. De som upplevde okritisk eller motvillig acceptans kände en minskad kontroll, 

medan de som accepterade med tyst klagan ofta löste de problem de stötte på 

(Søndergård Larsen et al., 2014). Att bli tilldelad ett rum utan information om rummets 

utformning (enkel- eller flerbäddsrum) ökade stressen vid inläggningen och gav en 

minskad känsla av kontroll. I flerbäddsrum kunde bristen på kontroll bli påtaglig och 

påverka komforten (Bryant & Adams, 2009; Maben et al., 2016; Søndergård Larsen et 

al., 2014). Enkelrummens utformning gav en ökad känsla av konfidentialitet och 

privacy då patienten är själv på rummet och själv väljer tillfällen för möten med andra 

patienter, dock kan delaktigheten i vården och vårdmiljön minska då patientens värld 

begränsas till vårdrummet (Maben et al., 2016). 
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Känslan i rummet 

Hur rummet känns och upplevs påverkas inte bara av rummets utformning, utan även av 

de människor som befinner sig i rummet. En förvirrad och sjuk medpatient kan ge en 

känsla av oro i rummet, liksom en känsla av trygghet kan fås från medpatienter som 

trivs tillsammans (Maben et al., 2016; Persson & Määttä, 2012). Då patienten blev 

friskare och krävde mindre vårdinsatser minskade personalens besök och detta gjorde 

att patienterna kände sig isolerade och ensamma (Maben et al., 2016). Ett enkelrum kan 

kännas ensamt och isolerande, då patienten inte har någon att prata med och få 

gemenskap och sällskap ifrån (Jolley, 2005; Maben et al., 2016; Persson & Määttä, 

2012). Då kan rummet kännas tomt och instängt och gemensamma utrymmen kan då 

erbjuda en paus från rummet självt, samt ge tillfälle för nya möten och relationer 

(Persson et al., 2015; Søndergård Larsen et al., 2014). Denna ensamhet upplevs i alla 

åldersgrupper (Maben et al., 2016). Ensamheten i ett enkelrum kan också upplevas 

positivt och ge en känsla av hemlikhet eller ”hotellkänsla”. Enkelrummet erbjuder 

komfort och en plats som är ens egen (Maben et al., 2016; Persson et al., 2015).  

 

5.3 Levd kropp 

Människan både är och har en kropp som både kan vara medveten och omedveten. 

Möten med andra människor sker kroppsligt. När något händer kroppen, till exempel 

sjukdom, känns kroppen och hamnar i förgrunden. När en person delar rum med andra 

blir hen medveten om sin kropp på ett annat sätt och tar till strategier för att skydda sig 

själv och sin integritet – och därigenom sin kropp. En strategi kan vara att inte uppge all 

information till vårdpersonalen då personen inte vill att medpatienterna ska höra. 

Avskildhet var önskvärt när personen var sjukare. 

 

Integritet 

Vid vård i flerbäddsrum är det oundvikligt att höra vad personalen säger till de andra 

patienterna, liksom det är oundvikligt att själv bli hörd. Personlig information blir då 

allas angelägenhet; det positiva med detta är att patienterna kan lära sig av 

informationen andra får, negativt är att privacy minskar (Malcolm, 2005; Søndergård 

Larsen et al., 2014). Poblemet som kan uppstå rent vårdmässigt är att patienter inte 

vågar eller vill uppge all information till personalen eftersom de vet att andra i rummet 

kan höra det de säger. Informationen som undanhålls är ofta påverkad av hur allvarlig 
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den är för patienten. Till exempel så kan problem som rör mage-tarm upplevas som 

väldigt privata och därför inte delges (Malcolm, 2005; Søndergård Larsen et al., 2014). 

Även personalens sätt att delge information spelar roll och patienter anser att det är 

personalens ansvar att tillhandahålla utrymmen där information kan delges och 

diskuteras privat. Att bara dra för gardinerna runt sängen ger inget skydd från att bli 

hörd. Ett privat rum eller liknande gör det också lättare för patienten att ställa frågor 

(Malcolm, 2005; Persson et al., 2015). Enkelrum däremot ger en ökad kontroll och 

känsla av privacy. Det som sägs i rummet hörs inte av någon utomstående. (Maben et 

al., 2016; Persson et al., 2015). Patienter upplevde ofta att det sorts rum de befann sig i 

just då var det som föredrogs, oavsett om det var enkelrum eller flerbäddsrum. Många 

uttryckte att det var viktigt att ha en sorts valfrihet där båda rummen fanns som 

alternativ (Jolley, 2005; Rowlands & Noble, 2008). 

 

Fokus på mig själv 

Att kunna fokusera på sig själv och sin egen återhämtning var en viktig anledning till att 

enkelrum föredrogs av vissa patienter. Avskildheten som erhölls i enkelrum upplevdes 

påskynda återhämtningen genom att ge lugn och ro för patienten att fokusera på sig 

själv (Jolley, 2005; Persson et al, 2015). I flerbäddsrum upplevdes det svårt att hitta 

avskildhet och tillflykt.  

 

5.4 Levd tid 

Den levda tiden är upplevelsen av tid, till skillnad från kronologisk tid som är objektiv. 

Tiden uppfattas olika beroende på situationen, ibland finns det inte tillräckligt med tid 

medan den ibland kan verka oändlig (Hall & Graubaek, 2012). Under vårdtiden på 

sjukhus verkar tiden gå i händelser snarare än i timmar. Att ha någon att spendera tiden 

mellan händelserna med upplevdes värdefullt, oavsett om denna någon var medpatient, 

anhörig eller vårdpersonal. 

 

Tid i väntan 

Att ha någon att vänta med upplevdes som viktigt för att få tiden att gå. Medpatienterna 

i ett flerbäddsrum utgjorde en möjlighet för distraktion och ett sätt att dela väntan. Den 

delade väntan innebar också en delad frustration i sin väntan (Maben et al., 2016; 

Persson & Määttä, 2012; Søndergård Larsen et al., 2014). I enkelrum däremot 

aktiverade patienten istället sig själv med hjälp av dator eller TV för att fördriva tiden. 
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Besökare upplevdes stanna längre i ett enkelrum vilket gjorde att tiden gick fortare 

(Persson et al., 2015). 

 

Under vårdtiden upplevde patienten att tiden skedde i händelser. Dessa händelser var 

ofta vårdmoment, exempelvis rond eller undersökning, och däremellan upplevdes tiden 

gå långsamt och vara fylld av väntan. När patienten blev friskare och fick mindre besök 

blev tiden mellan händelserna längre och det kunde ge upphov till en osäkerhet hos 

patienterna över om personalen skulle komma i tid. I och med att enkelrummet inte ger 

samma spontana möten med personal som flerbäddsrummet skapas en ensamhet i tiden. 

Denna ensamhet, med tankar som snurrar, kan i flerbäddsrum avbrytas i och med 

distraktionen som medpatienterna ger (Persson et al., 2015; Rowlands & Noble, 2008). 

 

6 Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka patientens upplevelse av att vårdas i 

flerbäddsrum respektive enkelrum på en somatisk vårdavdelning. Resultatet av studien 

visade på både fördelar och nackdelar med flerbäddsrum och enkelrum. Patienten 

upplevde högre grad av privacy och kontroll i enkelrum, men också högre grad av 

ensamhet. I flerbäddsrum upplevde patienterna gemenskap och stöd, samtidigt som de 

var tvungna att kompromissa med sin privacy.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

6.1.1 Levd relation 

Patienterna i denna studie var delade i sina åsikter om de föredrog enkelrum eller 

flerbäddsrum. Enkelrummen föredrogs ofta på grund av avskildheten och privacy som 

de kunde ge, medan flerbäddsrummen ansågs bättre vad det gällde relationer till 

medpatienter och det stöd som dessa kunde ge. Hall och Graubaek (2012) skriver att 

relationen mellan patienter kan vara problematisk, där det å ena sidan är skönt att inte 

vara ensam, men å andra sidan kan ensamheten ge tillfälle att ha sin sjukdom för sig 

själv. Resultatet visar att när patienter vårdades i flerbäddsrum kunde de känna sig 

tvingade att dela med sig av sig själva till sina medpatienter. Relationen till de andra i 

rummet blev ett krav som bara uppfylldes då patienten delgav något till de andra. I en 

sådan situation har personen inte samma möjlighet att ha sin sjukdom för sig själv, utan 

istället blir den också medpatienternas angelägenhet. Nygren och Lundman (2014) 



 

19 
 

menar att patienterna också kan känna gemenskap i sin sjukdom och ge stöd åt 

varandra. Att ha förståelse för andras förmågor och oförmågor blir då viktigt, och det 

ger möjligheter för patienterna att stödja varandra. Vår studies resultat styrks av 

Birkelund och Søndergaard Larsen, (2013), där patienter beskrivit att samtal med 

medpatienter har hjälpt i processen för att acceptera och lära sig hantera sin sjukdom.  

 

Patienter som kände sig friskare hjälpte i många fall sina mindre friska medpatienter 

med enklare sysslor. Det fanns en trygghet att veta att någon kunde hjälpa till när en 

dörr skulle öppnas och en säkerhet i att det fanns någon som kallade på hjälp om något 

hände. Dessutom var det positivt för många att känna att de kunde hjälpa någon annan. 

Birkelund och Søndergaard Larsen (2013) beskriver att patienter till exempel kunde 

hjälpa nya medpatienter med hur rutiner fungerade på avdelningen, men att denna vilja 

att hjälpa kunde utvecklas till att kännas som ett krav. Patienter kunde också känna ett 

krav på sig att vara tvungna att hjälpa en medpatient vilket ledde till känslomässig 

påfrestning (Birkelund & Søndergaard Larsen, 2013). I enkelrum, där det inte finns 

medpatienter, upplevde patienterna i resultatet att personalen blev en viktig del för att 

skapa trygghet. Deras attityd mot patienten kunde hjälpa eller stjälpa relationen och 

känslan av trygghet. Hall och Graubaek (2012) beskriver en vi-känsla som uppstår i ett 

positivt möte mellan patient och personal. Vi-känslan fungerar som ”vi mot sjukdomen” 

och utvecklas ur en relation som är tillitsfull och ömsesidig. Detta stöds i annan 

litteratur, där mötet mellan patient och personal ska präglas av en personcentrerad 

utgångspunkt (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2014).  

 

Brist på sömn kan innebära en försämring av befintliga sjukdomstillstånd och förlänga 

återhämtningsprocessen (Asp & Ekstedt, 2014; Fillary, et al., 2015). Störd nattsömn var 

ett stort problem för många patienter enligt vår studies resultat. Patienterna upplevde det 

som jobbigt både att bli störd och att störa andra i deras nattsömn. Enligt Fillary et al 

(2015) skall ljudnivån i ett vårdrum inte överstiga 40 dB nattetid. Detta kan vara svårt 

att uppnå med störningsmoment som andra patienters datorer, telefoner och tv-

apparater. Enkelrum har fördelen att dörren kan stängas under natten, men detta måste 

vägas mot att personalen måste kunna ge den vård som krävs. Detta inkluderat att kunna 

se patienten. (Fillary, et al., 2015).  

 



 

20 
 

Möjligheten till ostörd nattsömn var något som gjorde att enkelrum föredrogs framför 

flerbäddsrum. Det var en trygghet och komfort i att kunna få vara uppe sent om så 

önskades, eller att kunna sova längre in på morgonen utan att bli väckt av de som gick 

upp tidigt. Edvardsson och Wijk (2014) styrker vikten av att ha inflytande över sina 

sömnrutiner och illustrerar det med exemplet av att kunna ha sänglampan tänd även sent 

på kvällen.  

 

6.1.2 Levt rum 

I resultatet beskriver patienterna flerbäddsrummets utformning som viktigt för 

upplevelsen av vårdtiden. Att ha tillräckligt med utrymme runt sin säng gör att 

patientsängen blir som ett eget privat rum i rummet. Rummet får en känsla som beror på 

de uppfattningar människorna i rummet har.  

 

I vår studies resultat återkommer begreppet hemlikhet, som patienter använder för att 

positivt beskriva känslan i ett enkelrum. Detta stödjs av Timmermann, Uhrenfeldt, & 

Birkelund (2013) som skriver att patienter hellre har en känsla av hem i rummet än den 

kliniska känslan. I Edvarsson och Wijk (2014) diskuteras begreppet hemlikhet som 

finns både på ett fysiskt och existensiellt plan. Den fysiska hemlikheten kan vara svår 

att anpassa till varje enskild individ, då ordet hem har olika betydelser för olika 

personer. Den existensiella hemlikheten handlar mer om atmosfären och syftet med 

platsen. Syftet med rummet på sjukhuset är att underlätta vården, vilket gör att miljön 

anpassas efter det. Det gör att hemlikhet kan vara svårt att uppnå eftersom syftet med 

rummet inte är att skapa hemlikhet. I resultatet beskrevs hemlikhet nästan enbart i 

samband med enkelrum. Det gör att ur den synvinkeln är enkelrum att föredra, men 

hemlikheten uppnås på bekostnad av sällskapet som flerbäddsrummet erbjuder. Det kan 

skapa ensamhet för patienten. Enligt Nygren och Lundman (2014) kan ensamhet 

uppfattas både positivt och negativt. Ensamheten kan ses som en möjlighet att få 

bestämma över sig själv, men också skapa känslor av övergivenhet. Detta stämmer även 

överens med resultatet givet från denna litteraturstudie.  

 

6.1.3 Levd kropp 

I ett flerbäddsrum kommer medpatienterna oundvikligen att bli medvetna om varandras 

sjukdomar och privata göromål. Det är svårt att inte råka höra vad som sägs till 

patienten bredvid av vårdpersonal, liksom att höra personliga samtal med anhöriga eller 

bevittna vårdmoment. Det kan upplevas stressande att behöva vara så fysiskt och 
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emotionellt nära inpå någon annan (Hall & Graubaek, 2012). I resultatet beskrivs hur 

patienter använde strategier för att inte lyssna på och ge avskildhet till sina 

medpatienter. I vissa fall undanhöll patienter information till vårdpersonalen för att de 

inte ville att informationen skulle höras av andra. Detta är problematiskt och framhäver 

betydelsen av att kunna prata ostörd och privat med vårdpersonalen. En studie visar att 

betydelsen av att kunna prata utan att bli hörd av andra har stor betydelse för patienters 

upplevelse av privacy, vilket stärker denna studies resultat (Whitehead & Wheeler, 

2008). Edvardsson och Wijk (2014) menar att enkelrum är bättre ur ett personcentrerat 

perspektiv just för att det förbättrar möjligheterna till enskilda samtal.  

 

En sjukdoms påverkan på kroppen kan även påverka en individs känsla av identitet. Om 

en maratonlöpare blir sjuk och förlorar förmågan att springa, kan identiteten bli hotad 

och ifrågasättas (Håkanson, 2014). Det kan vara svårt att behöva visa denna upplevda 

svaghet inför andra, vilket sker i ett rum som delas med medpatienter. Patienten vill inte 

att kroppen hamnar i fokus och blir ett samtalsämne för andra att diskutera (Hall & 

Graubaek, 2012). Att ostört kunna fokusera på sin egen kropp och återhämtningen 

ansåg många i studien vara viktigt. Det uttrycktes att ens egen kropp på ett sätt behövde 

komma i fokus, men inte för andra, utan för sig själv. Patienten ville kunna avskärma 

sig från omvärlden och bara vara i sin egen kropp. 

 

6.1.4 Levd tid 

Resultatet visade att många patienter upplevde tiden på sjukhuset i händelser. Dessa 

händelser kunde vara ronden, undersökningar eller måltider. Patienterna upplevde att 

det mellan händelserna fanns mycket tid som gick olika fort beroende på om det fanns 

distraktion – i form av sällskap eller aktiviteter – eller inte. 

 

Patientens tid påverkas av vad som händer i omgivningen och varje patient upplever 

tiden annorlunda. Nedan beskrivs hur personalens tid kan inverka på patientens tid, men 

även medpatienternas tid kan ha påverkan. För en patient som väntar på operation eller 

provsvar kan tiden kännas lång, men för patienten i sängen bredvid som är döende 

kanske tiden går alldeles för fort. Dessa skillnader i subjektiv uppfattning av tiden i 

rummet kan påvkerka patienterna. Det kan ha en postiv effekt om patienten tar in 

medpatientens uppfattning av tid, eller så kan det öka stressen.  
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Enligt resultatet kan patienternas oro för att personalen inte ska komma i tid tolkas som 

en oro över att personalen inte ska komma i patientens tid. Med detta menas alltså att 

patientens tid skiljer sig från tiden som personalen befinner sig i och när personalen tar 

steget in i patientrummet tar de inte steget in i rummets tid. Enligt Deitrick, Bokovoy, 

Stern, och Panik (2006) studie om patienters larm på sjukhus var den genomsnittliga 

tiden 5 minuter från att patienten ringde på klockan till att personalen kom. När en 

patient trycker på larmet förväntas personalen komma direkt. Personal vill svara på 

larmet direkt, men kan ibland vara upptagna så att svaret får vänta. I vårt resultat 

beskriver patienterna sin väntetid som lång, trots att den kronologiska tiden alltså inte 

alltid är så lång. Detta belyser hur tid uppfattas olika av olika människor i olika 

situationer, och för sjuksköterskan är det viktigt att ha förståelse för denna skillnad i 

tidsuppfattning. Om personalen har mycket att göra går deras tid kanske snabbt, medan 

tiden för patienten som väntar i sängen upplevs långsam. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan som kommer in i rummet också kommer in i tiden i rummet, vilket tagits 

upp tidigare. Om sjuksköterskan tar med sig sin ”snabba tid” in i rummet kan patienten 

och hens ”långsamma tid” bli åsidosatt. Enligt Hall och Graubaek (2012) kan det 

upplevas att patienten har tiden med sig eller mot sig. När patienten har tiden med sig 

kan den kronologiska tiden och den personliga tiden förenas och samverka. När 

patienten istället har tiden mot sig beror det oftast på att personalen inte kan ge plats för 

patientens personliga tid utan istället endast befinner sig i den kronologiska tiden, 

avdelningens eller sin egen tid.  

 

Hall och Graubaek (2012) skriver vidare att väntan är en del av att vara patient, vilket 

också speglas i resulatet. Denna väntan kan upplevas tom utan aktiviteter, och många 

patienter beskrev fördelen av att dela väntan med sina medpatienter. Möjligheten till att 

göra detta begränsas i enkelrum, då det inte finns någon naturlig kontakt med de andra 

patienterna på avdelningen. Där nyttjades istället dator eller TV som distraktion för att 

fylla tiden. Resultatet visar att vid avsaknad av aktivitet eller distraktion kunde patienter 

uppleva att de istället funderade över sin situation. Hall och Graubaek (2012) beskriver 

att det kunde vara både positivt och negativt att ha tid till sina tankar. En del patienter 

använder tiden för att komma till sans med vad som hänt och vänja sig vid sin situation. 

För andra känns det istället som att slösa bort tiden. I resultatet beskriver patienterna att 

de fastnar i tankarna och påverkas negativt. I sådana situationer är det önskvärt att ha 

andra patienter omring sig som kan bryta tankemönstret.  
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6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusions- och exklusionskriterier bör användas för att få så brett och heltäckande 

material som möjligt, samtidigt som det ska motsvara syftet och därför vara precist och 

hanterbart (Axelsson, 2012). Inklusionskriterier som användes var att artikeln skulle 

vara peer-reviewed, samt skriven på engelska eller svenska. Språkvalet var naturligt då 

dessa är de språk som författarna behärskar. Inledningsvis begränsades sökningar till att 

innefatta artiklar publicerade mellan 2007–2017, men då detta gav för få resultat 

utökades sökningen till att inkludera artiklar publicerade från år 2002. Författarnas 

föreställning var att nyare artiklars resultat skulle skilja sig från de äldre, men det visade 

sig att resultaten i de olika studierna var liknande oavsett artikelns ålder.  

 

Då syftet var att undersöka patienters erfarenheter på en somatisk avdelning gjordes 

sökningarna först med sökordet ”hospital” eller ämnesordet ”health facility 

environment”. Resultatet blev då begränsat och relevanta resultat kom inte med i 

träfflistan. Därför valdes sökorden bort och istället exkluderades de studier som inte 

genomförts på en somatisk vårdavdelning. Dessutom exkluderades artiklar som inte 

hade ett patientperspektiv, vilket gjorde att studier som handlade om neonatala 

avdelningar valdes bort. 

 

6.2.2 Metod 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie, där just systematiken i sökningarna är en 

styrka (Kristensson, 2014). Då endast två databaser har använts finns en risk för att all 

relevant information inte kommit med i studien. Författarna anser att få studier har 

gjorts inom ämnet, varför en primärstudie kunde vara av intresse. 

 

6.2.3 Sökstrategi 

Pilotsökningar är viktiga för att få en översikt om ämnet och den litteratur som finns att 

tillgå (Axelsson, 2012). Författarna gjorde flertalet pilotsökningar innan den slutgiltiga 

sökstrategin var utformad, vilket ses som en styrka. En annan styrka är att en 

bibliotekarie på universitetsbiblioteket gav nya idéer och synsätt, vilket ökade 

sökningarnas relevans. Axelsson (2012) skriver också att det är fördelaktigt att använda 

både ämnesord och fritextord i sökningarna, då detta inte utesluter de nyare artiklarna 
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som inte hunnit indexeras. Författarna har använt både ämnes- och fritextord i 

sökningarna, vilket då ökar träfflistans relevans även gentemot ny forskning. När 

träfflistan lästes igenom bedömdes resultatens relevans efter titeln i första hand. Detta 

kan ha gjort att relevanta studier har valts bort redan då, eftersom titeln inte verkade 

stämma överens med syftet. Trunkeringar har använts i fritextorden för att inte missa 

resultat på grund av att en annan böjning av ett ord använts.  

 

Manuella sökningar har kompletterat de strukturerade sökningarna. Detta anser 

Kristensson (2014) vara en styrka då all relevant litteratur inte alltid återfinns i 

databaserna. 

 

6.2.4 Kvalitetsgranskning 

Författarna har läst och kvalitetsgranskat artiklarna på egen hand, sedan diskuterades de 

individuella bedömningarna för att komma fram till vilka artiklar som skulle ingå i 

studien. Det är en styrka för studien att granskningarna gjorts var för sig, då det ger två 

perspektiv på artiklarna (Kristensson, 2014). Granskningsmallen som användes gav 

utrymme för egen tolkning, vilket å ena sidan gjorde att författarna kunde göra 

subjektiva bedömningar som öppnade för en mer intressant diskussion. Å andra sidan 

hade en tydligare mall eventuellt givit en mer strukturerad bedömning. 

Kvalitetsgranskningen resulterade i artiklar av låg, medelhög och hög kvalitet. Då 

resultatlistan inte var lång (11 artiklar) valdes även de studier som hade medelhög 

kvalitet in i litteraturstudien. De artiklar som slutligen ingick i studien var genförda med 

kvalitativ ansats eller mixed-methods. Detta kan ses som en styrka då de olika 

ansatserna kan ge olika perspektiv på ämnet. 

 

6.2.5 Analys 

I litteraturstudien användes en integrerad innehållsanalys, som ställer artiklarnas resultat 

i relation till varandra (Kristensson, 2014). Analysen genomfördes också deduktivt, där 

utgångspunkten för analysen låg i den teoretiska referensramen. Referensramen 

genomsyrar hela arbetet och färgar det perspektiv som författarna har använt i analysen. 

 

6.2.6 Begrepp 

6.2.6.1 Patient 

I studien används begreppet patient för att beskriva en person som ligger inlagd på 

sjukhus. Enligt den teoretiska referensramen, personcentrerad vård, kan begreppet vara 
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problematiskt och göra personerna till en homogeniserad grupp (Willman, 2010). Trots 

detta är ordet patient ett vedertaget begrepp även inom den personcentrerade vården. 

Enligt Centrum för personcentrerad vård finns inga motsättningar till att använda ordet 

patient och ett av nyckelbegreppen inom personcentrerad vård är patientberättelse, 

vilket visar att ordet patient är accepterat även inom den personcentrerade vården. Detta 

så länge personen är den som står i centrum, inte patient som begrepp (Göteborgs 

Universitet, 2017) 

 

6.2.6.2 Privacy 

När det engelska ordet privacy valdes att användas som begrepp var det till följd av 

många diskussioner mellan författarna. Det var svårt att hitta ett ord på svenska som 

skulle få med allt som det engelska ordet innebär, vilket belyses i bakgrunden. Att hela 

tiden växla mellan olika ord för att beskriva vad som egentligen uttrycktes likadant i 

primärstudierna ansågs också det problematiskt. Det är också besvärligt att använda ett 

engelskt ord i en studie skriven på svenska. Det kan ses som en begränsning att 

författarna inte kunde hitta svenska alternativ till ordet. Författarna anser dock att 

användningen av privacy möjliggör för en fördjupad tolkning och förståelse av 

patienternas upplevelser. 

  

6.2.7 Trovärdighet 

Trovärdigheten i en studie beror på studiens tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och 

verifierbarhet. Tillförlitligheten ökas av triangulering i analysen då resultatet inte 

påverkas av en persons förförståelse, utan istället reflekterar flera personers perspektiv 

(Kristensson, 2014). I denna studie genomfördes granskning och analys enligt denna 

princip. Tillförlitligheten ökar också då analysprocessen redovisas noggrant och 

exempel ur analysen finns tillgängligt för läsaren (Kristensson, 2014). I studien beskrivs 

analysprocessen och exempel redovisas i en tabell.  

 

Genom att i studien endast använda artiklar som handlar om somatiska avdelningar är 

kontext begränsad. Studiernas ursprungsland redovisas i artikelmatrisen vilket kan ge 

läsaren en förtydligad bild av kontexten och ger en möjlighet att bedöma 

överförbarheten av litteraturstudien. Författarna anser att då studierna är gjorda i länder 

med en västerländsk kultur som liknar sveriges är överförbarheten till Sverige stor. 

Sjukvåden ser olika ut i världen och författarna anser att studier gjorda i olika kulturella 

kontexter kan försvåra överförbarheten. Artiklarna i denna studie kommer från en 
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homogen kulturell kontext, vilket gör att överförbarheten till liknande kulturella 

kontexter blir god. Överförbarheten handlar enligt Kristensson (2014) om att ge läsaren 

en så pass tydligt beskriven kontext att läsaren själv kan göra en bedömning. 

Författarnas egna bedömning är att studiens överförbarhet är begränsad till olika 

somatiska avdelningar. Det är upp till läsaren att själv bedöma överförbarheten, så i 

vissa fall kanske studiens resultat är överförbart till psykiatrisk vård. Vad gäller ålder så 

gjordes ingen begränsning av ålder, men studier som gjorts när det gäller barn har ofta 

inte ett patientperspektiv. Detta gör det svårt att öveföra resultatet till vård av barn. 

Författarna hoppas att studien uppmärksammar patientens upplevelse av vård i fler- och 

enkelbäddsrum och att sjuksköterskor i olika sammanhang har nytta av resultatet. 

Därför kan överförbarheten vara god till alla olika vårdkontexter genom att resultatet 

väcker tankar och får sjuksköterskan att reflektera. 

 

Verifierbarheten i en studien beror på hur väl materialet representerats i resultatet 

(Kristensson, 2014). Verifierbarheten stärks av trianguleringen som gjorts i analysen. 

Då alla artiklarna som användes var skrivna på engelska finns alltid en tveksamhet kring 

om översättningar genomförts korrekt. Eftersom lexikon har använts och författarna 

kontinuerligt diskuterat och gått tillbaka till texten i primärstudierna har denna risk för 

översättningsfel minimerats. 

 

Studiens giltighet handlar om resultatets stabilitet över tid. Giltigheten kan stärkas 

genom att redovisa tiden för när matieralet samlats in (Kristensson, 2014). Datumen då 

sökningarna är gjorda är redovisade i söktabellerna, artiklarnas ålder är redovisade och 

ingen artikel är äldre än 15 år. 

 

Trovärdigheten i studien stärks också av den kontinuerliga kontakten författarna har haft 

med sin handledare. Handledaren har givit feedback och konstruktiv kritik och varit 

delaktig genom hela arbetet. Dessutom har matierialet korrekturlästs av familj och 

vänner och metodlitteratur har använts genomgående i arbetet för att litteraturstudien 

ska genomföras korrekt enligt evidens.  

 

6.2.8 Etiska överväganden 

Enligt Kristensson (2014) ska all forskning, oavsett om det gäller empiriska studier eller 

litteraturstudier, utgå från ett etiskt förhållningssätt. I en litteraturstudie skall 

primärstudiernas etiska övergväganden tas i beaktande och i denna studie har författarna 
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valt att endast inkludera artiklar som tydligt har redovisat sina etiska överväganden. 

Primärstudierna som behövt ha etiskt godkännande har fått det.  

 

Författarna har inte heller vinklat eller manipulerat resultatet för att passa in på egna 

föreställningar eller åsikter. Primärstudiernas resultat har återgetts så troget till orginalet 

som möjligt, för att inte förvränga studiens resultat. Det finns dock alltid en risk för 

tolknings- eller översättningsfel när en primärstudies resultat översätts och 

sammanställs. För att minska denna risk har oklarheter ständigt diskuterats författarna 

emellan, samt med kurskamrater.  

 

7 Slutsats 

Resultatet i studien visar att det finns både fördelar och nackdelar med enkelrum och 

flerbäddsrum. Enkelrummet ger privacy, integritet och en högre grad av personlig 

kontroll över omgivningen och vilka som får ta del av personlig information. Samtidigt 

kan bristen på umgänge vara ett problem för vissa patienter. Om sjuksköterskorna är 

den enda kontakten patienterna har med omvärlden kan ensamheten kan bli påtaglig. 

Tiden går ofta långsamt när det finns få distraktioner, vilket gör att enkelrummet kan 

kännas långtråkigt.  

 

Flerbäddsrum ökar möjligheterna till att skapa relationer, minskar känslan av isolering 

och ger ökad chans för stöd från medpatienter. Det kan vara en trygghet i att ha andra 

omkring sig som förstår situationen och de känslor som kan uppstå. I ett flerbäddsrum 

är sjuksköterskorna alltid i närheten, antigen för att patienten eller medpatienterna 

behöver en insats, vilket gör att patienten känner att hen kan se och känner sig sedd. Just 

att alltid bli sedd och kunna se kan också vara negativt, då det är svårt för patienter att 

dra sig undan. Personliga sysslor eller konversationer blir synliga och hörs av andra i 

rummet.  

 

Resultatet visar att möjligheten att både kunna dra sig undan och söka kontakt med 

andra, medpatienter såväl som personal, är viktig för patienten. Därför är det i 

flerbäddsrum nödvändigt att erbjuda patienter privacy (till exempel ett rum för att 

diskutera provsvar) och i enkelrum bör det finnas tillfällen att interagera med andra (till 

exempel gemensamma ytor som en matsal). 
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Klinisk implikation 

Denna studie är ett bidrag till diskussionen om utvecklingen av design av 

sjukhusmiljöer, samtidigt som den kan vara till hjälp för sjuksköterskor. Författarna 

anser att då sjuksköterskan är den som oftast beslutar i vilket rum patienten ska läggas 

in är det viktigt att hen vet om de inställningar och upplevelser som finns hos patienter. 

Förhoppningsvis kan denna studie också bidra till att sjuksköterskor blir mer medvetna 

om patienternas upplevelser och efterfrågar patienternas önskemål och tankar kring om 

de vill läggas in i enkel- eller flerbäddsrum. Det är viktigt att sjuksköterskor 

uppmärksammar olikheterna bland patienterna och deras inställningar och preferenser.  

På samma sätt är det också viktigt att sjuksköterskor är medvetna om att både känslan 

och tiden i rummet kan skilja sig från resten av avdelningens tid och känsla. Genom att 

ta hänsyn till känslan i rummet och anpassa sig efter den kan sjuksköterskan bemöta 

patienten på ett sätt som är mer individuellt anpassat efter patienten. Detsamma gäller 

för tiden i rummet; sjuksköterskan måste kunna identifiera skillnaden i tidsuppfattning 

mellan avdelningen och rummet, och mellan de olika patienterna i rummet. På så sätt 

kan även sjuksköterskan dra fördel utav kunskapen. Genom att kunna kliva ut ur 

avdelningens tid och in i den individuella patientens tid kan sjuksköterskan få en paus 

och en möjlighet till reflektion som inte alltid återfinns om denna kunskap inte finns. 

 

Studien är inte gjord för att säga vilken design av rum som är bäst, utan för att belysa 

patienternas erfarenheter av vården i enkelrum och flerbäddsrum. Litteraturstudien visar 

också på bristen av forskning som gjorts om patienternas upplevelser, vilket märktes 

tydligt när databassökningarna genomfördes. Det saknas studier gjorda utifrån 

patientens perspektiv, istället är det sjuksköterskornas föreställningar och erfarenheter 

som lyfts fram inom detta område. Författarna anser att forskning om patientens 

upplevelse är av värde även för sjuksköterskor, då det kan öka förståelsen för patienten.   

 

Det hade varit intressant med forskning kring hur utvecklingen mot enkelrum påverkar 

patientens upplevelse. I och med detta även forskning kring hur avsaknaden av 

flerbäddsrum påverkar patienter. Kvantitativa studier om patienters upplevelser i 

enkelrum respektive flerbäddsrum kan vara intressant för att ge ett bredare perspektiv. 

Även forskning om patienters upplevelse av tid och tidens gång under sjukhusvistelsen 

skulle vara ett intressant område för vidare forskning. 



 

29 
 

8 Referenser 

Aslaksen, R. (2003). From visions to plans; designing hospitals from a patient 

perspective. Design and Health, 287-297. Hämtad 2017-04-24 från 

http://www.designandhealth.com/hospital-design-1 

Asp, M. & Ekstedt, M. (2014). Trötthet, vila och sömn. I A.-K. Edberg, & H. Wijk, 

Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa (ss. 363-419). Lund: 

Studentlitteratur. 

Axelsson, Å. (2012). Litteraturstudie. I M. Granskär, & B. Höglund-Nielsen, Tillämpad 

kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (ss. 203-220). Lund: 

Studentlitteratur. 

Birkelund, R. & Søndergaard Larsen, L. (2013). Patient–patient interaction – caring and 

sharing. Scandinavina Journal of Caring Sciences, 27(3), 608-615. 

doi:10.1111/j.1471-6712.2012.01072.x 

Bloomer, M. J., Lee, S. F., Lewis, D. P., Biro, M. A. & Moss, C. (2016). Single-room 

usage patterns and allocation desicion-making in an Australian public hospital: a 

sequential exploratory study. Journal of Clinical Nusing, 25(15/16), 2200-2210. 

doi:10.1111/jocn.13264 

Bryant, D. & Adams, J. (2009). Experience of mixed-sex bays in a general hospital. 

Nursing Standard, 24(13), 41-46. doi:10.7748/ns.24.13.41.s51 

Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad. Malmö: Malmö 

högskola, Hälsa och samhälle. 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: i teori och praxis. 

Stockholm: Natur och Kultur. 

Deitrick, L., Bokovoy, J., Stern, G. & Panik, A. (2006). Dance of the Call Bells Using 

Ethnography to Evaluate Patient Satisfaction With Quality of care. Journal of 

Nursing Care Quality, 21(4), 316-324. Från 

http://journals.lww.com/jncqjournal/Abstract/2006/10000/Dance_of_the_Call_B

ells__Using_Ethnography_to.8.aspx 

Douglas, C. H. & Douglas, M. R. (2005). Patient-centered improvements in health-care 

built environments: perspectives and design indicators. Health Expectations, 

8(3), 264-276. doi:10.1111/j.1369-7625.2005.00336.x   

Douglas, C. & Douglas, M. (2004). Patient-friendly hospital environments: exploring 

the patients' perspective. Health Expectations, 7(1), 61-73. doi:10.1046/j.1369-

6513.2003.00251.x 

Edvardsson, D. (2010). Personcentrerad omvårdnad - definition, mätskalor och 

häloeffekter. I D. Edvardsson, Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik 

(ss. 29-33). Lund: Studentlitteratur. 

Edvardsson, D. & Wijk, H. (2014). Omgivningens betydelse för hälsa och vård. I A.-K. 

Edberg, & H. Wijk, Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. (ss. 75-101). 

Lund: Studentlitteratur. 



 

30 
 

Fillary, J., Chaplin, H., Jones, G., Thompson, A., Holme, A. & Wilson, P. (2015). Noise 

at night in hospital general wards: a mapping of the literature. British Journal of 

Nursing, 24(10), 536-540. doi:10.12968/bjon.2015.24.10.536 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Göteborgs Universitet. (2017). Om GPCC. Hämtad den 2017-04-28, från 

http://gpcc.gu.se/om-gpcc/personcentrerad-vard 

Hall, E. O. & Graubaek, A.-M. (2012). Patientologi - från berättelse till grundläggande 

värderingar. I A.-M. Graubaek, Patientologi - Personcentrerad vård i teori och 

praktik (ss. 79-106). Stockholm: Natur & Kultur. 

Håkanson, C. (2014). Kroppslighet och kroppslig omvårdnad. I F. Friberg, & J. Öhlén, 

Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (ss. 214-234). Lund: 

Studentlitteratur. 

Jolley, S. (2005). Single rooms and patient choice. Nursing Science, 20(9), 41-48. 

doi:10.7748/ns2005.11.20.9.41.c3998 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter 

inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

Lidén, E. (2014). Omvårdnadens institutionella inramning. I A. Ehrenberg, & L. Wallin, 

Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. (ss. 135-161). Lund: 

Studentlitteratur. 

Lundman, B. & Hällgren Granheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. 

Granskär, & B. Höglund-Nielsen, Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- 

och sjukvård (ss. 187-202). Lund: Studentlitteratur. 

Maben, J., Griffiths, P., Penfold, C., Simon, M., Anderson, J. E., Robert, G., Barlow, J. 

(2016). One size fits all? Mixed methods evaluation of the impact of 100% 

single-room accomodation on staff and patient experience, safety and costs. BMJ 

Quality and Safety, 25(4), 241-256. doi:10.1136/bmjqs-2015-004265 

Malcolm, H. A. (2005). Does privacy matter? Former patients discuss their perceptions 

of privacy in shared hospital rooms. Nursing Ethics, 12(2), 156-166. 

doi:10.1191/0969733005ne772oa 

Nahas, S., Patel, A., Duncan, J., Nicholl, J. & Nathwani, D. (2015). Patient experience 

in single room compared with the open ward for elective orthopaedic 

admissions. Muscoskeletal Care, 14(1), 57-61. doi:10.1002/msc.1110 

Nightingale, F. (1859/1992). Notes on nursing. Philadelphia: J.B. Lippincott company. 

Nilsson, B. (2012). Ensamhet. I L. Wiklund Gustin, & I. Bergbom, Vårdvetenskapliga 

begrepp i teori och praktik (ss. 421-433). Lund: Studentlitteratur. 

Nygren, B. & Lundman, B. (2014). Åldrande och att vara gammal. I F. Friberg, & J. 

Öhlén, Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (ss. 154-177). 

Lund: Studentlitteratur. 



 

31 
 

Persson, E. & Määttä, S. (2012). To provide care and be cared for in a multiple-bed 

hospital room. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26(4), 663-670 . 

doi:10.1111/j.1471-6712.2012.00976.x 

Persson, E., Anderberg, P. & Kristensson Ekwall, A. (2015). A room of one's own - 

being cared for in a hospital with a single-bed room design. Scandinavian 

Journal of Caring Sciences, 29(2), 340-346. doi:10.1111/scs.12168 

Privacy. (u.d.). I Nationalencyklopedin. Hämtad den 24-04-2017, från 

https://ne.ord.se/ordbok/engelsk.svensk/s%C3%B6k/privacy 

Reid, J., Wilson, K., Anderson, K. E. & Maguire, C. P. J. (2015). Older inpatients' room 

preference: single versus shared accommodation. Age & Ageing, 44(2), 331-333. 

doi:ageing/afu158 

Rowlands, J. & Noble, S. (2008). How does the environment impact on the quality of 

life of advanced cancer patients? A qualitative study with implications for ward 

design. Palliative Medicine, 22(6), 768-774 . doi:10.1177/0269216308093839 

Santamäki Fischer, R. & Dahlqvist, V. (2014). Tröst och trygghet. I F. Friberg, & Ö. 

Joakim, Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt (ss. 298-321). 

Lund: Studentlitteratur. 

Søndergård Larsen, L., Hedegaard Larsen, B. & Birkelund, R. (2014). A companionship 

between strangers - the hospital environment as a challange in patient-patient 

interaction in oncology wards. Journal of Advanced Nursing, 70(2), 395-404. 

doi:10.1111/jan.12204 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 

2017-03-26, från www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/ICNs-

Etiska-kod-for-sjukskoterskor/ 

Timmermann, C., Uhrenfeldt, L. & Birkelund, R. (2013). Cancer patients and positive 

sensory impressions in the hospital environment – a qualitative interview study. 

European Journal of Cancer Care, 22(1), 117–124. doi:10.1111/ecc.12007 

Vårdhandboken. (2017). Personcentrerad vård. Hämtad 2017-05-10, från 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Bemotande-i-vard-och-omsorg-

patientperspektiv/Personcentrerad_vard/ 

Whitehead, J. & Wheeler, H. (2008). Patients' experience of privacy and dignity. Part 2: 

an empirical study. Brittish Journal of Nursing, 17(7), 458-464. 

doi:10.12968/bjon.2008.17.7.29067 

Wijk, H. (2010). Personcentrerad miljö. I D. Edvardsson, Personcentrerad omvårdnad i 

teori och praktik (ss. 75-83). Lund: Studentlitteratur. 

Williams, A. M. & Irurita, V. F. (2005). Enhancing the therapeutic potential of hospital 

environments by increasing the personal control and emotional comfort of 

hospitalized patients. Applied Nursing Research, 18(1), 22-28. 

doi:10.1016/j.apnr.2004.11.001 



 

32 
 

Willman, A. (2010). Evidens och personcentrerad omvårdnad. I D. Edvardsson, 

Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik (ss. 101-109). Lund: 

Studentlitteratur. 

Ylikangas, C. (2012). Miljö - ett vårdvetenskapligt begrepp. I L. Wiklund, & I. 

Bergbom, Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (ss. 265-276). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

 

 



 

I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 

Söktabeller 

 

Söktabell- Cinahl 

Datum Databas Sökord Sökning 

Nr 

Avgränsningar Antal 

resultat 

Lästa 

abstract 

Lästa 

fulltext 

Antal 

granskade 

Använda 

artiklar 

2017.03.

27 

Cinahl Patient 

perspect

ive*  

#1 Engelsk- eller 

svenskspråkig 

artikel, Peer 

reviewed. 2002–

2017 

15 506     

2017-

03-27 

Cinahl MH 

”Patient 

attitudes

” 

#2 Engelsk- eller 

svenskspråkig 

artikel, Peer 

reviewed. 2002–

2017 

16 519     

2017-

03-27 

Cinahl Patient 

experien

ce* 

#3 Engelsk- eller 

svenskspråkig 

artikel, Peer 

reviewed. 2002–

2017 

60 209     

2017-

03-27 

Cinahl #1 OR 

#2 OR 

#3 

#4 Engelsk- eller 

svenskspråkig 

artikel, Peer 

reviewed.2002–

2017 

82 462     

2017-

03-27 

Cinahl Single 

room* 

#5 Engelsk- eller 

svenskspråkig 

artikel, Peer 

reviewed. 2002–

2017 

759     

2017-

03-27 

Cinahl Shar* 

room*  

#6 Engelsk- eller 

svenskspråkig 

artikel, Peer 

reviewed, 

vuxna. 

246     

2017-

03-27 

Cinahl Multiple

-bed 

room* 

#7 Engelsk- eller 

svenskspråkig 

artikel, Peer 

reviewed. 2002–

2017. 

9 3 3 3 3 st. (7,8, 

11) 



 

II 
 

2017.03.

27 

Cinahl MH 

”Patient

s’ room” 

#8 Engelsk- eller 

svenskspråkig 

artikel, Peer 

reviewed. 2002–

2017 

638     

2017.03.

27 

Cinahl #5 OR 

#6 OR 

#7 OR 

#8 

#9 Engelsk- eller 

svenskspråkig 

artikel, Peer 

reviewed, 2002–

2017 

1448     

2017.03.

27 

Cinahl #4 AND 

#9 

#10 Engelsk- eller 

svenskspråkig 

artikel, Peer 

reviewed, 

vuxna. 

205 13 7 7 6 st. 1, 2 (4, 

7, 8, 10)  

MH= Ämnesord både major och minor subject. 

#x= nummer på sökning. 

Inom parentes (x)= dubblett.  

För förteckning se bilaga 3 

 

Söktabell- PubMed 

Datum  Databas Sökord Avgränsningar Antal 
resultat 

Lästa 
abstract 

Lästa 
fulltext 

Antal 
granskade 

Använda 
artiklar 

2017.03
.27 

#1 PubMed Patient 
perspective 

2002–2017. 
Engelsk- eller 
svenskspråkig 
artikel 

37 549     

2017.03
.27 

#2 PubMed Patient 
attitude 

2002–2017 
Engelsk- eller 
svenskspråkig 
artikel 

83 586     
 

2017.03
.27 

#3 PubMed Patient 
experience 

2002–2017 
Engelsk- eller 
svenskspråkig 
artikel 

 187 081     

2017.03
.27 

#4 PubMed Share room* 2002–2017 
Engelsk- eller 
svenskspråkig 
artikel 

667     

2017.03
.27 

#5 PubMed Single room* 2002–2017 
Engelsk- eller 
svenskspråkig 
artikel 

315     

2017.03
.27 

#6 PubMed Multiple-bed 
room* 

2002–2017 
Engelsk- eller 
svenskspråkig 
artikel 

6 4 3 3 3 st. (7, 8, 
11) 

2017.03
.27 

#7 PubMed "Patients' 
Rooms/utiliza
tion"[Mesh] 
OR ”Patients' 
Rooms/ethics
"[Mesh] 

2002–2017 
Engelsk- eller 
svenskspråkig 
artikel 

19     



 

III 
 

2017.03
.27 

#8 PubMed 
 

#1 OR #2 OR 
#3 

2002–2017 
Engelsk- eller 
svenskspråkig 
artikel 

 289 576     

2017.03
.27 

#9 PubMed #4 OR #5 OR 
#6 OR #7 

2002–2017 
Engelsk- eller 
svenskspråkig 
artikel 

997     

2017.03
.27 

#10 PubMed #8 AND #9 2002–2017 
Engelsk- eller 
svenskspråkig 
artikel 

116 9  4 4 3 st. (4, 
10, 11) 

[Mesh]= Ämnesord  

#x= nummer på sökning. 

Inom parentes (x)= dubblett.  

För förteckning se bilaga 3 

 

 

  



 

IV 
 

Bilaga 2 

Modifierad granskningsmall 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod  

 Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 
Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 
Bortfall Ej angivet > 20 % 5–20 % <5 % 

Bortfall med betydelse för  Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, kodning etc.) Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teori etc.) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik 

och felkällor  Saknas Låg God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 
Ogrundade slutsatser Finns Saknas   



 

V 
 

 
 
 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod  

 Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 
Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 
Bortfall Ej angivet > 20 % 5–20 % <5 % 

Bortfall med betydelse för  Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, tabeller etc.) Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Statistisk analys  

(beräkningar, metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra 

 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik 

och felkällor  Saknas Låg God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Total poäng (max 45 p) p p p p 

p 

Grad I: 80% % 

Grad II: 70% Grad 

Grad III: 60% 

Titel 

Författare 



 

VI 
 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 
Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

Grad II: 70% 

Grad III: 60% 

Titel 

 
 

 

  

Total poäng (max 44 p) p p p p 

p 

Grad I: 80% 

% 

Grad 

Författare 



 

VII 
 

Bilaga 3  

Artikelmatris  över kvalitetsgranskade artiklar  

Artikel

-nr. 

Författare, år, 

land 

Tidskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Bryant, D. 

Adams, J. 2009. 

Storbritannien 

Nursing 

Standard. 

Experience of 

mixed-sex bays in 

a general hospital. 

Att utforska 

patienters och 

sjuksköterskor

s upplevelse av 

vård i rum med 

både män och 

kvinnor.  

Kvalitativ metod 

med Deskriptiv 

explorativ design 

där 

semistrukturerade 

intervjuer med 6 

deltagare utgjorde 

data. 

Rum med både 

män och 

kvinnor ansågs 

generellt som 

mindre bra av 

patienterna. 

Sjuksköterskorn

a hade 

svårigheter med 

att bevara 

patienters 

integritet. 

Information om 

vilket sorts rum 

patienten skulle 

hamna i ansågs 

viktigt. 

Hög 
kvalitet 

2 Douglas, C. H., 

Douglas, M. R. 

2005. 

Storbritannien 

Health 

Expectations. 

Patient-centered 

improvements in 

health-care built 

environments: 

Perspectives and 

design indicators. 

Att undersöka 

hur patienter 

och deras 

familjer 

upplever den 

fysiska 

sjukhusmiljön.  

Kvalitativ och 

kvantitativ design. 

50 enskilda 

intervjuer. 35 

patienter fick ta 

bilder som 

insamlingsmetod, 

Delphimetod 

användes och en 

grupp på 40 

noviser och en 

expertgrupp 

jämfördes. Det 

användes 

fokusgruppsintervj

uer. Dessutom ett 

frågeformulär med 

2200 respondenter 

och 37% 

svarsfrekvens.  

Patienter 

upplevde att en 

hållbar 

vårdmiljö 

positivt 

påverkade deras 

hälsa och 

återhämtning. 

Patienterna 

önskade 

vårdmiljöer som 

var hemtrevliga 

och stödde 

normal livsstil 

och 

familjefunktion. 

Designen i 

sjukvården 

skulle sträva 

efter 

tillgänglighet 

och förflyttning 

mellan 

utrymmen. 

Hög 
kvalitet
. 

3 Jolley, S. 2005. 

Storbritannien. 

Nursing standard. 

Single room and 

patient choice.  

Att avgöra om 

tilldelningen 

av enkelrum på 

ett sjukhus 

baserades på 

Mixed-method med 

strukturerade 

intervjuer och 

enkäter. 52 

personal och 66 

Patientens 

kliniska tillstånd 

hade störst 

inverkan på 

tilldelningen av 

Hög 
kvalitet 



 

VIII 
 

klara kriterier 

eller om det 

reflekterades 

över 

patientvalet. 

patienter 

intervjuades och 

260 patienter 

svarade på enkäten. 

enkel eller 

flerbäddsrum. 

Hälften av 

personalen 

nämnde inte 

patientens vilja. 

Hälften av 

patienterna hade 

föredragit 

enkelrum. 

Patienterna 

visste inte 

anledningen till 

varför de var 

tilldelade 

enkelrum eller 

flerbäddsrum.  

4 Maben, J. 

Griffiths, P. 

Penfold, C. 

Simon, M. 

Anderson, J.E. 

Robert, G. Pizzo, 

E. Hughes, J. 

Murrells, T. 

Barlow, J. 2016. 

Storbritannien 

BMJ Quality and 

Safety 

One size fits all? 

Mixed methods 

evaluation of the 

impact of 100% 

single-room 

accommodation 

on staff and 

patient 

experience, safety 

and costs 

Att utforska 

den inverkan 

som att enbart 

ha enkelrum på 

sjukhuset har 

på personalens 

och 

patienternas 

upplevelser, 

säkerhetsaspek

ter och 

kostnader. 

Både kvalitativ och 

kvantitativ metod 

med kvasi-

experimentell 

studie före och 

efter 

ombyggnationen 

med två 

kontrollsjukhus. 32 

intervjuer innan 

och efter flytten till 

det nya sjukhuset 

gjordes med 

patienter.  

Flertalet 

patienter 

föredrog 

enkelrum på 

grund av 

komfort, 

känslan av 

kontroll och 

integritet, 

konfidentialitet 

och flexibilitet 

(med tanke på 

besökare). 

Enkelrum 

försämrade dock 

patienternas 

synlighet 

gentemot 

sjuksköterskorn

a, liksom 

övervakning, 

samarbete i team 

och 

patientsäkerhet. 

Hög 
kvalitet
. 

5 Malcolm, H. A., 

2005. Nya 

Zeeland 

Nursing Ethics. 

Does privacy 

matter? Former 

patients discuss 

their perceptions 

of privacy in 

shared hospital 

rooms. 

Att utforska 

patienters 

upplevelse av 

integritet i en 

flerbäddsal.  

Kvalitativ ansats 

med 

konstruktivistisk 

analys. Enskilda 

semistrukturerade 

intervjuer användes 

för att samla in 

data. 122 personer 

deltog i studien. 

Patienterna 

accepterade 

villkorligt 

förlusten av 

integritet vid 

vård i 

flerbäddsrum, 

samtidigt som 

information 

ibland 

Hög 
kvalitet 



 

IX 
 

undanhölls för 

att inte delges 

till 

medpatienter. 

6 Nahas, S. Patel, 

A. Duncan, J. 

Nicholl, J. 

Nathwani, D. 

2015. 

Storbritannien 

Muscoskeletal 

Care 

Patient experience 

in single room 

compared with 

the open ward for 

elective 

orthopaedic 

admissions 

Att etablera 

om 

ortopediska 

patienter 

uppfattade att 

deras vård var 

bättre i 

enkelrum eller 

i öppna 

vårdsalar och 

om det finns 

specifika 

faktorer som 

kan förbättra 

vården. 

Kvantitativ ansats. 

48 enkäter fylldes i 

av patienter på två 

ortopediska 

avdelningar. 

Enkäterna 

analyserades sedan 

med Kruskal-

Wallis test. 

Resultatet 

visade på att 

patienter i 

enkelrum var 

nöjdare var 

gäller renlighet, 

”privacy”, 

smärtlindring 

och känsla av 

säkerhet.  

Låg 
kvalitet 

7 Persson, E., 

Anderberg, P., 

Kristensson 

Ekwall, A. 2015. 

Sverige 

Scandinavian 

Journal of caring 

sciences. A room 

of one’s own- 

beeing cared for 

in a hospital with 

a single-bed room 

design 

Att belysa 

patienters 

upplevelse av 

att vara inlagda 

på ett sjukhus 

med en 

enkelsalsdesig

n. 

Kvalitativ 

Hermeneutisk-

fenomenologisk 

design. Intervjuer 

användes för att 

samla in data. 16 

inlagda patienter 

deltog i studien. 

Patienter 

upplevde att en 

enkelsal tillät 

dem att fokusera 

på sin 

återhämtning, ha 

besökare utan att 

störa andra och 

skapa en känsla 

av 

hemtrevlighet. 

Negativa 

aspekter med 

enkelsal var 

minskad 

mobilisering och 

bristande social 

kontakt.  

Hög 
kvalitet 

8 Persson, E., 

Määttä, S. 2012. 

Sverige. 

Scandinavian 

journal of caring 

sciences. To 

provide care and 

be cared for in a 

multiple-bed 

hospital room. 

Att belysa 

patienters 

erfarenheter av 

att vårdas och 

sjuksköterskor

s erfarenheter 

av att vårda i 

flerbäddsrum 

på sjukhus.  

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Enskilda intervjuer 

gjordes med 16 

inlagda patienter. 

Dessutom 

genomfördes en 

fokusgruppintervju 

med 12 

sjuksköterskor.  

Att dela rum 

med andra hade 

många fördelar. 

Patienterna såg 

efter varandra 

och tyckte om 

sällskapet. Men 

det kunde lätt 

vara en negativ 

upplevelse om 

rumskamraten  

till exempel var 

förvirrad eller 

sjuk. Ur 

Hög 
kvalitet  



 

X 
 

sjuksköterskeper

spektivet 

sparade 

flerbäddssalar 

tid för 

personalen. 

9 Reid, J. Wilson, 

K, Anderson, 

K.E. Maguire, 

C.P.J. 2015. 

Storbritannien 

Age and Ageing 

Older inpatients’ 

room preference: 

single versus 

shared 

accommodation 

Ej angivet Kvantitativ metod. 

Studien 

genomfördes i två 

omgångar, 2008 

och 2013. 43 

respektive 46 

inneliggande 

patienter fick svara 

på ett formulär om 

huruvida de 

föredrog ett 

enkelrum eller 

flerbäddsrum. 

2008 föredrog 

flertalet 

respondenter 

flerbäddsrum, 

men i den senare 

studien föredrog 

merparten 

enkelrum. 

Låg 
kvalitet 

10 Rowlands, J. 

Noble, S. 2008. 

Storbritannien 

Palliative 

Medicine 

How does the 

environment 

impact on the 

quality of life of 

advanced cancer 

patients? A 

qualitative study 

with implications 

for ward design. 

Att utforska 

patienters med 

långt 

framskriden 

cancer syn på 

effekten som 

avdelningsmilj

ön har på deras 

välbefinnande. 

Kvalitativ ansats 

med 

semistrukturerade 

intervjuer som 

utforskade 12 

patienters 

erfarenheter av 

vårdmiljön. 

Personalens 

attityd, kunskap 

och hjälpsamhet 

skapade 

atmosfären 

oberoende av 

hur den fysiska 

miljön såg ut. 

Majoriteten av 

deltagarna ville 

hellre vistas i 

flerbäddsrum 

när de var 

friskare, men 

föredrog 

enkelrum då de 

var sjukare eller 

döende. 

Medelh
ög 
kvalitet 

11 Søndergård 

Larsen, L., 

Hedegaard Larsen 

Larsen, B., 

Birkelund, R. 

2014. Danmark.  

Journal of 

advanced 

nursing. A 

companionship 

between 

strangers- the 

hospital 

environment as a 

challenge in 

patient-patient 

interaction in 

oncology wards.  

Att identifiera 

och diskutera 

sjukhusmiljöns 

inverkan på 

interaktion 

mellan 

personer med 

cancer. 

Kvalitativ ansats 

med inspiration 

från etnografi. 

Deltagarobservatio

ner och 

individuella 

kvalitativa 

intervjuer användes 

för att samla in 

data. 85 patienter 

observerades och 

utifrån dessa 

intervjuades 10 

män och 10 

18 av 20 

patienter 

föredrog 

flerbäddsrum på 

grund av 

sällskapet och 

stödet som 

kunde fås av 

medpatienter. 

Negativa 

aspekter med att 

dela rum var att 

det fanns 

svårigheter med 

Hög 
kvalitet 
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kvinnor.  personlig 

integritet och 

kontroll. 

 


