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Sammanfattning 

 

Bakgrund:  

 

Den svenska befolkningen ökar vilket resulterar i en ökad press på vården. 

Som patient ska man vara centrum för allt vårdande. Sjuksköterskan har ett 

ansvar för att lindra lidande och hjälpa patienten att uppleva hälsa och 

välbefinnande. Vårdmiljön har ett stort inflytande på patientens 

tillfrisknande. Därför är det viktigt att veta hur patienterna upplever 

vårdmiljön i de olika salarna för att på bästa sätt kunna gynna deras hälsa.  

 

Syfte: 
Att beskriva patienters upplevelser av vårdmiljön i fler- respektive 

enkelbäddssalar. 

 

Metod: 
Detta examensarbete är en litteraturöversikt grundad på tolv 

vårdvetenskapliga originalartiklar. Artiklarna hämtades från databaserna 

CINAHLComplete samt PubMed. Efter inhämtning av artiklar analyserades 

dessa efter Fribergs metod om litteraturöversikter. 

 

Resultat: 
Resultatet i denna översikt sammanställdes i sex kategorier, och dessa var: 

Upplevelsen av en gemenskap, Aktiviteter och tidsfördriv, Stöd av andra 

patienter, Integritet i förhållande till andra patienter, Sömnen påverkas och 

Upplevelsen av trygghet. Upplevelserna hos patienterna av att vårdas i 

flerbädds- och enkelbäddssalar varierade. En del patienter föredrog 

flerbäddssalar där möjligheten till gemenskap fanns, medan andra föredrog 

enkelbäddssalar då integriteten kunde tillgodoses.  

 

Diskussion: Resultatet diskuterades i relation till SAUK-modellen och andra studier. 

 

Nyckelord: 
vårdmiljö, flerbäddssalar, enkelbäddssalar, SAUK-modellen, patienters 

upplevelser. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

  

Background: The Swedish population is increasing. This results in an increasing demand 

on the healthcare. The patient is the center of caring and the concept of 

being a patient implies suffering or being perseverant in suffering. The 

nurses have several areas of main responsibilities to attend to the patients in 

the best possible ways. The healthcare environment have a great impact on 

the patient's ability to recover from their illness. It is therefore important to 

know how the patients experience the healthcare environment in the hospital 

rooms. 

Aim: 
To describe patients experiences of the healthcare environment in single and 

multiple hospital rooms. 

Method: This essay is a literature review based on twelve original articles. The 

articles were collected by the use of the databases CINAHL Complete and 

Pubmed. The articles were analysed using Fribergs method of literature 

reviews. 

Results: The results were divided into six categories: The experience of a 

companionship, Activities and sparetime, Support from other patients, 

Integrity in relation to other patients, The effect on sleep and The experience 

of safety. The patients’ experiences of being cared for in a single or multiple 

hospital room varied. Some patients preferred multiple hospital rooms where 

they could socialize with other patients while others preferred single hospital 

rooms because of the need for privacy. 

Discussion: The results were discussed in the light of the model SAUK and other 

studies. 

Keywords: healthcare environment, multiple hospital rooms, single hospital rooms, 

SAUK-model, patients experiences. 
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Inledning 

Flerbädds- och enkelbäddssalar inom vården har setts skapa en del problematik, till exempel 

då en del patienter behöver byta rum då de inte kommer överens med de andra patienterna. 

Hur patienter upplever salarna är av intresse för att skapa en större förståelse kring 

vårdmiljöns betydelse för patienten. Detta även för att kunna ge en trygghetskänsla hos 

patienten så att de kan tillfriskna snabbare. Det som väckte vårt intresse i detta ämne var 

patienternas upplevelser på våra tidigare arbetsplatser på sjukhus. Detta skapade funderingar 

kring vilka faktorer det är som påverkar patienters upplevelser av de olika salarna.  

Med denna uppsats hoppas vi kunna bidra till vården genom att belysa de frågor som ställs 

när patienter vårdas i olika typer av patientsalar, så att man i framtiden kan planera 

utdelningen av salar på ett bättre sätt.  

 

Bakgrund 

Patienten inom vården 

Centrum för allt vårdande är patienten. När någon är i behov av att bli vårdad och får vård av 

en yrkeskunnig person räknas denne person som patient (Hörnsten, 2013). Ordet patient 

betyder att man är en person som lider eller en person som är uthållig i sitt lidande. Willman 

(2014) skriver att när man blir patient så kan man hamna i en beroendesituation i förhållande 

till den som vårdar. Denna beroendesituation kan spegla vårdarens makt då denne har en 

tidigare kunskap kring vård och behandling. Beroendesituationen kan resultera i att 

kommunikationen med patienten blir bristfällig på grund av att vårdaren bland annat inte 

delar med sig till patienten om hur vårdtiden för hen ska se ut. Detta resulterar i en känsla av 

utsatthet hos patienterna då de inte riktigt vet vad som händer och tappar kontroll över 

situationen.  

Patienter har en del rättigheter. Patientlagen (SFS 2014:821) är en lag som tar upp de 

rättigheter som finns för patienten i vården. Dessa är: rätt till delaktighet i sin vård, möjlighet 

till ett bevarande av sin integritet samt möjlighet till att ta egna beslut och utrymme till eget 

självbestämmande.  Rättigheterna är till för att patienten ska få en bra vårdvistelse och även så 

att de ska få behålla sin värdighet. 
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Sjuksköterskans roll i relation till patienten 

I arbetet som sjuksköterska har man olika huvudansvarsområden. Dessa tar Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) upp och delar in områdena i fyra delar: hälsan ska främjas, 

sjukdomar ska förebyggas, hälsa ska återvinnas och lidande ska botas eller lindras. Inom 

dessa områden ingår bland annat hur man visar respekt gentemot den enskilde individen vad 

gäller bakgrund, etnicitet, kultur, kön och de val och beslut hen tar. Det är även viktigt att som 

sjuksköterska ha ett professionellt förhållningssätt. Genom att visa en öppenhet och 

mottaglighet inför patienten och dennes närstående, att visa respekt och en tro på patienten 

kring uttryckanden om sin situation, samt att man har respekt för dennes integritet.  Målet är 

att patienten ska få en god vård och känna en trygghet i omhändertagandet.  Dock kan inte 

detta mål alltid uppnås eftersom känslan av trygghet är individuell och det är därför svårt att i 

varje situation handla så att patienten känner sig trygg. 

Vårdpersonalen på sjukhuset bör komma ihåg att patienten kan finna det stressande att 

förlora kontrollen och det kan leda till en känsla av utsatthet (Schweitzer, Gilpin & Frampton, 

2004). Patienterna kan uppleva att sjuksköterskan har en högre rang och att de inte har 

rättigheten att uttrycka sig kring sitt vårdande. Detta kan tillämpas på så sätt att de inte kan 

kontrollera vilket rum de blir tilldelat och därmed kan en oro skapas. Bremer, Dahlberg och 

Sandman (2009) skriver i sin studie att det är av stor vikt att vårdarna vet och har 

inställningen att även patienterna är experter, inte på behandlingar och mediciner men på den 

person man själv är, att man lyssnar och tar hjälp av deras kunskap och erfarenheter.   

 

Vårdmiljöns betydelse 

Vårdmiljön kan beskrivas både som subjektiv och objektiv. Den objektiva miljön innebär 

bland annat rummets utformning och storlek på rummet (Edvardsson & Wijk, 2014). Den 

subjektiva miljön innebär sättet som människan upplever miljön, till exempel genom olika 

sinnen så som lukt, syn och hörsel. När våra olika sinnen tar in alla intryck så bildar vi en 

uppfattning som tolkas och upplevs olika beroende på tidigare upplevelser och erfarenheter. 

På så sätt kan samma rum upplevas olika. Därför kan även vårdandet  i flerbädds- samt 

enkelbäddssalar upplevas olika beroende på person. 

Schweitzer et al. (2004) skrev om sjukhusmiljön och hur den har ett stort inflytande på 

patientens tillfrisknande. Både den subjektiva och objektiva miljön kan påverka hur snabbt en 

patient tillfrisknar. Sjukhuset ska vara en säker och trygg plats som patienten ska finna 

bekvämlighet i. Ifall patienten inte upplever sjukhuset som tryggt utan blir stressad av att 
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befinna sig där kan detta innebära påföljder på hälsan. Reid, Wilson, Anderson och Maguire 

(2015) skrev i sin studie att om det fanns för mycket ljud i omgivningen kunde det leda till att 

patienten inte fick ro att sova ordentligt vilket kunde utveckla depression. Dessa faktorer är 

hinder för välbefinnandet och kan bland annat skapas av andra patienter, besökande eller 

personal (Schweitzer et al., 2004).  

Gester et al. (2004, refererad i Elf, 2014) och Huisman et al. (2012, refererad i Elf, 2014) 

skrev att målet, i utformningen av en bra vårdmiljö, är att skapa en miljö som gynnar 

patienterna i deras situation och tillfrisknande, samt att kunna ha en så säker och bra vård som 

möjligt. Vid planering av vårdutrymme, är det viktigt att man utformar salen för att tillgodose 

patientens alla nuvarande behov men även de behov som kan tänkas uppkomma under 

sjukhusvistelsen. 

Tidigare när man beslutat sig för en ombyggnation har man tagit hjälp av arkitekter som, 

utan att ha inhämtat synpunkter från sjukvårdspersonal och patienter, har bestämt 

utformningen vårdutrymmet (Elf, 2014).  Det är dock personal och patienter som egentligen 

ska använda utrymmena och bör ge synpunkter till utformningen. Under senare år har detta 

utvecklats då man har samarbetat med olika professioner för att få bästa möjliga resultat för 

att ge patienterna den bästa förutsättningen vad gäller hälsa, vård, miljö och säkerhet. På så 

sätt kunna optimera vårdpersonalens arbetsmiljö och ge anhöriga en miljö där möjlighet till 

bland annat delaktighet finns. Ett exempel på en ombyggnation som sker för tillfället är den 

ombyggnation som pågår i Karolinska Universitetssjukhuset i Solna (Bergqvist, 2016-03-14). 

De har i denna ombyggnation beslutat att göra alla patientsalar till enkelbäddssalar. I de nya 

salarna satsar man på att det ska finnas extra utrymme för att anhöriga ska kunna övernatta, 

detta för att sjukhuset vill följa sin målsättning med att patienterna ska vara i fokus, samt 

faktorer som att smittrisken minskar, att patientens integritet kan tillgodoses på ett bättre sätt 

och även för att kunna underlätta sjukvårdspersonalens arbete. Bra miljöer gynnar alltså inte 

bara patienten utan gynnar även personalen som kan göra ett bättre arbete (Edvardsson & 

Wijk, 2014). 

 

Vårdplatser och utformning av patientsalar 

Sveriges befolkning ökar, det är framförallt ökad immigration samt att medellivslängden 

stiger som bidrar till ökningen (Socialstyrelsen, 2009). Man har räknat ut att den svenska 

befolkningen kommer att öka med cirka 21 procent till år 2020. Den ökade befolkningen 

kommer bidra till en ökad press på vården. Vid ombyggnationer av sjukhus uppstår olika 
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frågor kring hur vårdmiljön ska förbättras till patienternas och vårdpersonalens fördel 

(Lorenz, 2007). Eftersom ombyggnationer ska designas för att hålla länge är det viktigt att de 

beslut som tas kring vårdmiljön är noga uttänkta för att det ska bli så bra som möjligt. 

I en studie av Pease och Finlay (2002) valde man att undersöka patienter och vad deras 

anhöriga föredrog angående flerbäddssalar och enkelbäddssalar. Av 50 patienter inom 

palliativ vård föredrog 20 procent att vårdas tillsammans med någon och  68 procent valde att 

vårdas i ett eget rum. De resterande tolv procent svarade att de inte hade någon preferens 

angående saken. 

I en studie av Schweitzer et al. (2004) ansåg personalen att enkelbäddssalar var bättre än 

flerbäddssalar på grund av en lättare kommunikation med patienten, speciellt när det kom till 

konfidentiella samtal. De fann även att enkelbäddssalar var bättre för transporteringen mellan 

olika salar på grund av att konflikter mellan rumskamrater minskade, färre medicinska fel 

uppkom, en minskad infektionsrisk och att anhöriga kunde besöka utan att störa medpatienter.  

 

Problemformulering 

Som patient hamnar man i en utsatt situation. Olika patienter upplever vårdandet  i flerbädds- 

samt enkelbäddssalar på olika sätt. Sjuksköterskans ansvar är att skapa ett välbefinnande hos 

patienten för att gynna hälsan, vilket vårdmiljön kan bidra till. En bra vårdmiljö är när 

patienten upplever trygghet och säkerhet. För att på bästa sätt gynna patientens vårdsituation 

är kunskap om  placering av patienten viktig. Det är patienterna som vårdas i salarna men hur 

upplevs vårdmiljön i salarna av patienterna? Denna översikt kommer att bidra till att öka 

kunskapen kring patienters upplevelser av olika salar.  

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av vårdmiljön i fler- respektive enkelbäddssalar. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Inom vårdvetenskapen finns det fyra konsensusbegrepp och dessa är: hälsa, omvårdnad, miljö 

och människa (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2014). Dessa begrepp kan användas som stöd 

inom vården för att vårdarna ska kunna bidra med ett bra vårdande. Det konsensusbegrepp 

som valts för detta arbete är miljö. SAUK-modellen, som står för ”sympatiuttryckande 

omvårdnad, accepterandeskapande omvårdnad, upplevelsemässig innebördsförvärvande 

omvårdnad och kompetens-manifesterande omvårdnad” (Gustafsson, 2004, s. 133), valdes 
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som utgångspunkt då den kan relateras till miljöns betydelse för patienter vilket är ett fokus 

för detta arbete.  Modellen beskriver miljön som ett verktyg för att kunna stärka personers 

handlingskunskaper (Gustafsson, 2004). Ett exempel på detta är hur vårdpersonalen kan 

stärka personer som upplever ohälsa till att handla enligt sin egen vilja. SAUK handlar om att 

se vad som är värdeskapande för patienten i omvårdnadshandlingarna och därmed göra 

vården så personcentrerad som möjligt. Det är en modell för bekräftade omvårdnad och den 

tolkar denna omvårdnad som en dynamisk process. Denna process delas in i fyra faser som är 

förbundna till varandra och dessa faser är S-A-U-K. Processen har som uppgift att stärka den 

egna uppfattningen hos personen som ett subjekt samt att stärka personen för att hen ska vara 

medverkande i sitt liv. Genom denna process ska personens livskompetens stärkas då 

personen ska ges utrymme för ett ansvarstagande i sin egna hälsoprocess.  

 

Med SAUK-folkhälsomodell förstås att personen själv är aktör och subjekt och 

identifierar sig med sina projekt (S-fas), har kontroll i sin situation utifrån egna 

projektval (A-fas), är sann mot sig utifrån egen projektprioritering (U-fas) och skapar 

sin livsessens i projektrealiseringen (K-fas) . (Gustafsson, 2004, s.136) 

  

Denna modell kommer användas som ett underlag till diskussionen då de yttre 

miljöresurserna kommer diskuteras. SAUK-modellen har en undergrupp som handlar om den 

yttre miljön och denna är tolkad som förutsättningar som ges till individen för att kunna 

handla enligt sin egen vilja (Gustafsson, 2004). Den yttre miljön som påverkar personernas 

omständigheter i denna översikt är främst salarnas miljö och de personer som vistas i dessa, 

medpatienter samt vårdpersonal. Salarnas miljö beskriver salarnas utformning och hur de kan 

påverka patienternas upplevelser. Ett exempel på en faktor i salarnas miljö är draperier. 

Eftersom denna litteraturstudies ämne är riktat mot att dela en sal eller att vårdas i en egen blir 

upplevelserna av det psykosociala av stor betydelse. I slutändan handlar den yttre miljön 

mycket om den sociala samvaron och det stöd som kan fås från relationer. En diskussion av 

uppsatsens resultat med hjälp av SAUK-modellen kan bidra till en ökad förståelse för hur 

patienterna upplever miljön i de olika salarna och vilken av salarna som främst kan gynna 

deras välbefinnande.  

 

Metod 

Denna uppsats är en litteraturöversikt som innefattar främst kvalitativa studier. En 

litteraturöversikt är vanlig vid examensarbeten och används för att ge en överblick, en 
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deskriptiv sammanställning och att öva på ett strukturerat arbetssätt samt att forma en grund 

för kritisk granskning av valt område (Friberg, 2012). I detta examensarbete söktes relevanta 

artiklar fram för att sedan analyseras resultatet.  

 

Urval 

När sökorden användes i databaserna CINAHL  samt PubMed valdes följande begränsningar 

för att få fram relevanta artiklar: full text, vetenskapligt granskad, att artiklarna skulle vara på 

engelska, samt att vi begränsade oss till artiklarna skrivna mellan år 2000 till 2015. Denna 

begränsning med årtal valdes för att få en så uppdaterad  information som möjligt.  Vid 

sökandet av artiklar användes dessa begränsningar i respektive databas. När området var 

tillräckligt specificerat och inte hade ett för stort antal sökträffar granskades urvalet av artiklar 

först genom att se vilka titlar som lät relevanta för resultatet i denna översikt. Efter det lästes 

abstrakten till artiklarna för att se hur relevanta deras syfte och innehåll var. När artiklarnas 

abstrakt var godkända för denna översikt var det viktigt att se till att de var originalartiklar 

och om de var det så lästes hela artikeln för att se om den kunde tillföra något till denna 

översikts resultat. 

 

Datainsamling 

De sökvägar som användes var databaserna CINAHL samt PubMed och de sökord som 

användes var valda för att inte styra arbetet åt en riktning: fellow patients, hospital, inpatients, 

multioccupancy, multiple-bedrooms, patient choice, patient experience, patient room, patients 

satisfaction, rooms, shared room, single room, social support, hospital enviroment,patient 

friendly och health facility enviroment. Begrepp som undveks att använda var begrepp som 

var värdeladdade till exempel privatliv, integritet, sekretess och värdighet.   

 

Analys  

Analysen av de valda artiklarna genomfördes genom att läsa igenom artiklarna för att få en 

helhetsbild (Friberg, 2012). Artiklarna jämfördes för att skapa en bild av likheter och 

skillnader i artiklarnas resultat och därmed se hur de kunde bekräfta eller motsäga varandra. 

Efter insamling och analysering av information skapades sex kategorier.  
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Forskningsetiska överväganden 

All forskning som involverar människor måste ha ett etiskt godkännande för att säkerställa att 

människor inte skadas, utnyttjas eller såras (Kjellström, 2012). Genom att ta hjälp av etiska 

principer kan deltagarnas välbefinnande, säkerhet och rättigheter möjliggöras. I Sverige finns 

det två lagar: Lag om  etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) och 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) som ska garantera att människovärdet ska respekteras 

och att den enskilda människan är skyddad vid forskning. Ett etiskt godkännande erhålls 

genom en etisk kommitté vars uppgift är att bedöma att de etiska principerna följs 

(Kjellström, 2012). När urvalet av artiklarna gjordes uteslöts de artiklar som inte uttryckligen 

skrev att de hade ett etiskt godkännande. Det var även av stor vikt att artiklarna var 

vetenskapligt granskade för att det innebar att publikationerna uppfyller krav på 

vetenskaplighet (Henricson & Mårtensson, 2012).  

En viktig del av översikten var att inte påverka denna med den egna förförståelsen. Alla 

har en förförståelse  men författarna till denna översikt strävade efter att ta bort den egna 

förförståelsen för att arbetet inte skulle bli riktat enligt egna reflektioner kring ämnet. Det är 

därför som författarna strävade efter att använda neutrala sökord som inte var värdeladdade. 

 

Resultat 

När de tolv artiklarna analyserades utformades sex kategorier: upplevelsen av en gemenskap, 

aktiviteter och tidsfördriv, stöd av andra patienter, integritet i förhållande till andra 

patienter, sömnen påverkas och upplevelsen av trygghet. 

 

Upplevelsen av en gemenskap 

Den vård som bedrevs i flerbäddssalar innebar att ha sällskap och det kunde vara vanligt att 

patienter som lades in på sjukhus förväntade sig att de skulle dela sal med andra patienter 

(Persson & Määtä, 2012).  När en gemensam komponent, till exempel cancersjukdom, fanns 

mellan patienterna kunde denna komponent leda till samtal som utvecklades till djupare 

diskussioner. Därmed kunde ett bra samspel bildas med rumskamraten (Søndergaard Larsen, 

Hedegaard Larsen & Birkelund, 2013).Om medpatienten hade samma tillstånd kunde de 

förstå hur det var att vara i den utsatta situationen vilket gav en känsla av gemenskap. Detta 

resulterade i att en del patienter upplevde att det var lättare att öppna upp sig för en annan 
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patient än vad det var att öppna sig för vårdpersonalen (Birkelund & Søndergaard Larsen, 

2012).  

Även om patienterna fick chansen att vara sociala och skapa en gemenskap med andra 

patienter i delade salar var detta inte något som alla föredrog (Persson & Määtä, 2012; 

Søndergaard Larsen et al, 2013). En del patienter kunde känna att de ibland var tvingade till 

att prata med sina medpatienter även om de inte hade lust för att prata. Detta var ett skäl till 

att många patienter föredrog enkelbäddssalar och att många skulle ha valt att vårdas i dessa 

ifall sjukhuset hade kunnat möjliggöra det (Rowlands & Noble, 2008). När välbefinnandet 

och hälsa var så kraftigt påverkat kunde det bli så att sjukdomskänslan var så stor att det inte 

fanns en ork för att interagera med andra medpatienter. Samtidigt ville en del patienter inte 

heller visa sig i sitt sämsta tillstånd inför andra patienter. Det är därför som begränsningen av 

den sociala samvaron i enkelbäddssalar kunde medföra upplevelser av frihet och lättnad 

(Persson, Anderberg & Kristensson Ekwall, 2014). Då kunde fokuset ligga på en själv och det 

egna tillfrisknandet. Emellertid, så fort allmäntillståndet kändes bättre föredrog många ett 

vårdande i en flerbäddssal för att kunna samtala med andra medpatienter och på så sätt kunna 

skapa en trevlig och social miljö (Rowlands & Noble, 2008).  

Allmäntillståndet var inte det enda skälet till varför patienter hellre hade valt en 

enkelbäddssal utan en del patienter upplevde en rädsla för att dela rum med andra då man 

tidigare har haft dåliga erfarenheter av flerbäddssalar (Jolley, 2005). Ett exempel på detta var 

när en patient beskrev hur hon hade delat rum med någon som hade avlidit och efter det 

föredrog hon att bli vårdad i en enkelbäddssal.  

I en studie av Persson och Määtä (2012) diskuterade några patienter hur ensamt det kunde 

kännas att bo i en enkelbäddssal eftersom det inte fanns någon att prata med. De diskuterade 

även hur påtaglig ensamheten kunde bli när förmågan att förflytta sig saknades. Känslor av att 

vara utanför kunde då uppstå samt även känslor av att omhändertagandet var otillräckligt. 

Dock var det så att även när patienter i enkelbäddssalar upplevde känslor av isolering ville de 

inte komma ut till de allmänna rummen för att äta en måltid eftersom  ensamheten då kunde 

bli ännu mer påtaglig (Persson et al., 2014). Känslan blev starkare då patienterna i 

enkelbäddssalarna hade en tro om att patienterna som låg i flerbäddssalarna kände varandra.  

 

Aktiviteter och tidsfördriv 

Vårdvistelsen på sjukhuset upplevdes av patienterna som lång och tråkig då de hela tiden 

väntade på något, ronder, samtal från läkare, nästa behandling, läkemedelsgivning eller nästa 
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måltid (Birkelund & Søndergaard Larsen, 2012; Williams, Dawson & Kristjanson, 2008; 

Persson et al., 2014). Genom sällskap och en konversation med andra kunde tiden på 

sjukhuset upplevas snabbare och tankar om sjukdomen kunde avledas (Persson & Määtä, 

2012).  Detta var något som främst upplevdes i flerbäddssalar då patienterna lättare kunde 

skapa relationer till varandra, till exempel med patienten i sängen bredvid eller mittemot. Då 

sällskapet distraherade bort tankar från sjukdomen kunde patienternas lidande minskas. 

Sällskapet var även viktigt för patienterna för att det innebar ett stöd till varandra när det 

kom till rehabilitering (Persson & Määtä, 2012). Patienterna kunde då tillsammans ge 

inspiration till mer aktivitet. Vidare kunde sällskapet i en flerbäddssal leda till att patienterna 

gärna tog hand om varandra för att öka rörelseförmågan (Birkelund & Søndergaard Larsen, 

2012). 

Kontakten med sjuksköterskan eller annan vårdpersonal var något som upplevdes positiv i 

enkelbäddssalar då allt fokus hamnade på den vårdande patienten istället för medpatienterna 

(Persson et al., 2014). Om man som patient mådde dåligt och kände sig ledsen uppskattades 

det när sjuksköterskan tog sig tid till att sätta sig ner för en konversation. Samtidigt upplevde 

patienterna att tiden gick snabbare när någon besökte rummet, främst i en enkelbäddssal, då 

patienten ofta kände sig ensam. 

 

Stöd av andra patienter 

Miljön på sjukhuset upplevdes som väldigt ensam och i denna situation kunde relationer till 

andra patienter vara något positivt (Malcolm, 2005). Patienter menade att relationen som 

skapades till en annan patient blev viktig då ingen annan kunde bidra med samma sorts stöd 

och empati som en patient i samma situation kunde (Rowlands & Noble, 2008).  

Ifall en patient hade ett behov av ett samtal kring sitt tillstånd och kallade dit en 

sjuksköterska kunde sjuksköterskan oftast bara bidra med fakta kring tillståndet (Birkelund & 

Søndergaard Larsen, 2012).  Däremot fanns det tillfällen då patienten egentligen hade velat 

prata om hur situationen upplevdes. Detta ledde till att det var mycket enklare att prata och få 

hjälp från en medpatient än vårdpersonalen eftersom det då kunde uppstå ett samtal kring vad 

sjukdomen betydde för en själv. På så sätt kunde den upplevda tiden med medpatienterna 

upplevas som terapeutisk. Patienter som vårdades i en enkelbäddssal saknade möjligheten till 

denna sorts kontakt då det inte fanns samma förutsättningar till en interaktion med andra 

patienter som i en flerbäddssal. 
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Integritet i förhållande till andra patienter 

Integriteten var något som patienterna upplevde var väldigt viktigt att få bibehålla inom 

vården (Douglas & Douglas, 2004). Flerbäddssalar skapade svårigheter vid ett bibehållande 

av integritet medan enkelbäddssalar kunde uppfylla det behov som patienterna hade (Persson 

& Määtä, 2012). 

Delandet av ett rum kunde ge patienterna en känsla av utsatthet (Persson & Määtä, 2012; 

Søndergaard Larsen et al., 2013). Ibland fanns ett behov för ensamhet samt privata 

diskussioner men i delandet av ett rum var detta svårt att få och dessutom fanns det inga andra 

ställen på avdelningen för patienterna att kunna prata ifred (Douglas & Douglas, 2004). 

Många patienter ville gärna prata med läkarna ifred kring sitt sjukdomstillstånd (Malcolm, 

2005). I flerbäddssalar blev detta svårt och patienterna upplevde känslor av att de blev 

tvingade till att dela med sig av information gällande sitt tillstånd till de andra patienterna i 

salen (Søndergaard Larsen et al., 2013).  Dock fanns det även en del patienter som inte brydde 

sig om andra lyssnade på deras samtal ifall deras sjukdom inte var så allvarlig (Malcolm, 

2005). Det kändes svårare ifall andra lyssnade om tillståndet var allvarligt. På så sätt ansåg 

patienterna att ronderna var bättre i enkelbäddssalar då inte andra medpatienter kunde höra 

samtalen med sjukvårdspersonal (Persson et al., 2014). 

I flerbäddssalar kände en del patienter att de inte vågade tala om allt de hade velat säga till 

vårdpersonalen och detta berodde på för att det fanns en rädsla för att andra medpatienter i 

salen skulle sprida rykten (Søndergaard Larsen et al., 2013). Patienterna ville därför undvika 

att andra patienter skulle lyssna och tyckte att sjukvårdspersonalen borde ha givit sådan 

information i en miljö som gav dem en känsla av integritet (Malcolm, 2005). Om inte en 

privat miljö kunde skapas tyckte patienterna att vårdpersonalen skulle justera sina röster för 

att inte medpatienterna skulle höra. Detta eftersom alla har rättigheten att kunna prata om sitt 

sjukdomstillstånd utan att någon lyssnar. 

En del patienter fann det väldigt svårt att ignorera vårdarnas samtal med andra patienter 

(Persson & Määtä, 2012). När samtal med läkarna var över kände patienterna att de visste allt 

om sina medpatienter gällande testsvar samt sjukdomar (Søndergaard Larsen et al., 2013). 

Patienter ville inte höra andras samtal med sjukvårdspersonalen  men de kunde uppleva ett 

tvång till detta. Patienterna kände vid dessa tillfällen att de inte hade något privat och att det 

var besvärligt att höra andras negativa upplevelser från olika håll (Baillie, 2008). Trots att 

draperier är ett redskap som sjukhuset använder för att patienten ska få en större känsla av 

integritet skapar dessa endast en visuell barriär och hindrar inte andra patienter från att lyssna 
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på samtal (Malcolm, 2005). I samband med dessa svårigheter att ha privata samtal 

rapporterade de som bott i enkelbäddssalar en högre känsla av ett bibehållet privatliv. I en 

studie av  Ehrlander, Ali & Chang Chretien, (2009) föredrog 79 procent av de som 

intervjuades att vårdas i en enkelbäddssal. 

Utöver samtal med vårdare framför andra patienter kunde en känsla av utsatthet även 

skapas när den kroppsliga integriteten hotades, till exempel när kroppen var blottad i ett delat 

rum (Persson & Määtä, 2012; Søndergaard Larsen et al., 2013). Utformningen av rummet 

hotade den kroppsliga integriteten då denna kunde möjliggöra att medpatienterna i rummet 

kunde se varandra hela tiden. Detta kunde upplevas påfrestande då patienter av det motsatta 

könet befann sig i salen (Baillie, 2008). Dessutom kunde en del kvinnor känna sig tvungna till 

att försöka hålla patientkläderna på plats när de klev upp ur sängen för att skyla sig när 

patienten av det motsatta könet som befann sig i sängen mitt emot observerade. Detta var 

något som upplevdes som väldigt påfrestande då olika kön enligt dem inte ska dela sal. I 

dessa situationer försökte en del personer undvika att bli sedda. En visuell barriär kunde 

skapas, som beskrivet tidigare, av sjukhusets draperier (Malcolm, 2005). Draperierna var 

dock inte den ultimata metoden för att skydda det visuella så att patienten skulle kunna 

slappna av. Detta ansåg framförallt patienter som delade sal med det andra könet (Baillie, 

2008; Bryant & Adams, 2009).  

Ytterligare ett skäl till varför enkelbäddssalar föredrogs var för att  det i enkelbäddssalar 

ofta ingick ett eget badrum med egen toalett (Persson et al., 2014). Detta innebar att det inte 

krävdes en anpassning efter andras toalettbesök samt att det gick att till exempel lämna kvar 

sin tandborste på handfatet utan att någon annan upplevde det störande. 

I en flerbäddssal ansåg en del patienter att medpatienter ibland visade bristande hänsyn, till 

exempel när anhöriga hälsade på (Persson & Määtä, 2012). De menade att medpatienterna 

inte tänkte på att andra vårdades i salen. I den situationen fanns det en risk för att det skulle 

bli för mycket människor därinne för rumskamraterna. Dessutom, kunde de anhöriga ha 

högljudda röster vilket fick tiden att gå ännu långsammare för sängliggande patienter eftersom 

de inte kunde få ro och tvingades lyssna på samtalen. 

Integritet kände många patienter var mycket enklare att ha i en enkelbäddssal än i en 

flerbäddssal (Douglas & Douglas, 2004). Alla deltagare i studierna fann dock inte att 

integritet var en förutsättning för en god vårdvistelse utan patienter i studien av Baillie (2008) 

fann att behovet av integritet oftast var något som folk överdrev. Fast detta var inte en populär 

åsikt utan den uppstod på grund av att olika personer hade olika uppfattningar kring miljön.  
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Det var  mest patienter som redan hade vårdats på sjukhus förut som kände ett behov för 

integritet, medan unga patienter som vårdades för första gången inte brydde sig om 

integriteten lika mycket (Søndergaard Larsen et al., 2013). Detta berodde på att de kände sig 

nyfikna på omgivningen samt andra patienter och ifall man vårdas i en enkelbäddssal gick det 

inte att vara lika nyfiken. I överlag var däremot enkelbäddssalar något som patienterna 

föredrog i förhållande till integriteten.  

 

Sömnen påverkas 

Patienter som vårdades på sjukhus upplevde att en det var viktigt att kunna sova ostört (Jolley, 

2005; Williams et al., 2008). En fridfull sömn var en viktigt komponent som de flesta 

upplevde var en fördel med enkelbäddssalar då de varken behövde lyssna eller störa sig på 

andra medpatienters oväsen. Detta var en viktig del av vårdvistelsen då det uppstod en 

möjlighet till att bli utvilad. Samtidigt behövde man inte känna en oro över att man själv 

skulle snarka samt störa eller väcka andra patienter i salen. Dessutom behövde inte 

vårdpersonalen besöka patienten i en  enkelbäddssal så ofta under natten vilket resulterade i 

att sömnen inte blev störd lika ofta som den hade blivit i en flerbäddssal då fler patienter 

vårdades där.  

Ljudnivån var ett störningsmoment för sömnen i en flerbäddssal och detta berodde på vilka 

salen delades med (Persson &Määtä, 2012). Om en patient blev tilldelat en flerbäddssal med 

patienter som var svårt sjuka, förvirrande eller som hade demenssjukdom kunde risken för en 

hög ljudnivå under natten uppstå. Detta upplevde en del patienter var frustrerande då de inte 

kunde vila ordentligt. Dock fanns det inget val och patienten fick stå ut med de andra 

personerna som vårdades där. Det är därför en del kunde få dela rum med någon som var 

väldigt påfrestande. Ytterligare en faktor som kunde störa sömnen var när nya patienter 

anlände mitt i natten vilket då skapade mycket ljud. 

 

Upplevelsen av trygghet 

I en flerbäddssal kunde sällskapet ge känslor av säkerhet och trygghet (Persson & Määtä, 

2012; Persson et al., 2014). Patienterna beskrev att ifall något skulle hända så kunde grannen 

ropa på hjälp åt dem, och detta upplevdes tryggt. När någon i rummet var svårt sjuk eller 

förvirrad kunde en känsla av ett visst ansvar för den personen uppstå hos rumskamraterna och 

därför höll de ett extra öga så att inget skulle hända medan vårdpersonalen arbetade på andra 

håll. Patienterna hjälpte varandra i så stor mån som möjligt för att inte störa vårdpersonalen. 
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De flesta fann att det var en trygghet när personalen besökte salen ofta men ville ändå inte 

störa dem alltför mycket. Vårdpersonalens konstanta besök var ändå en positiv aspekt av att 

vårdas i en flerbäddssal för att då upplevde patienterna att vårdarna hade kontroll över läget 

och att de inte var bortglömda.  

Vårdpersonalens närvaro var något som patienterna i  enkelbäddssalar också uppskattade 

(Persson & Määtä, 2012 ; Persson et al., 2014). Patienterna kände att de fick en bättre 

tillgänglighet till vården i enkelbäddssalar då det inte fanns störningsmoment i rummet som 

distraherade vårdpersonalen. Å andra sidan blev vårdpersonalen de enda som kunde bidra till 

en trygghet i denna situation eftersom det endast var en själv som vårdades i enkelbäddssalen 

(Persson & Määtä, 2012; Persson et al., 2014). Då kunde inte andra patienter hålla ett extra 

öga på välbefinnandet och om det hände en olycka var det endast vårdpersonalen som kunde 

upptäcka det. Tryggheten som vårdpersonalen bidrog med var framförallt uppskattad hos 

patienten när denne skrevs in och behövde mycket hjälp. I dessa situationer besökte 

vårdpersonalen ofta rummet vilket gav en känsla av att bli sedd. Däremot, så fort patienten 

började tillfriskna kändes det som att sjukvårdspersonalen inte besökte rummet lika ofta för 

att observera patientens allmäntillstånd. Negativa känslor uppstod i samband med detta då 

tryggheten försvann på grund av vårdpersonalens bristande närvaro. Resultatet av detta var en 

otrygghet hos patienterna gällande kontakten med sjukvårdspersonalen. Denna osäkerhet 

uppstod då patienterna inte tyckte att de fick hjälp tillräckligt fort då de hade kallat på hjälp 

med larmklockan. På natten upplevdes denna osäkerhet värre då dörrar till enkelbäddssalar 

stängdes och patienterna behövde vänta en längre tid på till exempel smärtstillande 

läkemedel. Detta kunde i sin tur kunde skapa en rädsla inför nästa eventuella smärtepisod och 

eftersom dörrarna var stängda upplevdes en känsla av instängdhet. Känslor av rädsla uppstod 

hos patienten på grund av ensamheten salen bidrog med.  

Vårdarnas närvaro var inte alltid uppskattat av patienterna i flerbäddssalar då de kunde 

höra när vårdarna blev otåliga och irriterade på en annan patient i rummet (Persson & Määtä, 

2012). Det kunde då uppstå en rädsla för att ge kritik till vårdarna eftersom det kunde 

resultera i sämre vård. Samtidigt kunde det uppstå en känsla av att man när som helst kunde 

bli behandlad på samma sätt som den andra patienten.  

   Enkelbäddssalarna medförde till skillnad från flerbäddssalarna att man som patient fick en 

större möjlighet till att utforma vårdmiljön så att den blir så lik sin egen hemmiljö som möjligt 

(Persson et al., 2014). En hemlik miljö kunde skapas genom att patienten fick placera sina 

tillhörigheter i salen. Möjligheten till detta gav en trygghet då miljön blev mer familjär och 

mindre skrämmande.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarnas första idé kring arbetets syfte var att utforska patienternas upplevelser av att 

vårdas i en flerbäddssal, men det upptäcktes snabbt att området var begränsat. Det var därför 

som syftet ändrades för att inkludera enkelbäddssalar. I samband med detta tänkte arbetet 

utformas på så sätt att flerbädds- och enkelbäddssalarnas likheter och skillnader skulle 

jämföras. Detta syfte visade sig dock vara för stort och därför resulterade slutligen syftet i att 

ta reda på patienternas upplevelser av att vårdas i flerbädds- samt enkelbäddssalar.  

En styrka i denna litteraturöversikt var att innan vi började söka information så reflekterade 

vi över våra egna tankar kring ämnet. Detta för att sträva efter att ta bort vår förförståelse och 

på så sätt kunna påverka resultatet i någon riktning. Groenewald (2004) bekräftar detta genom 

att han i sin studie skriver att det är viktigt att de egna reflektionerna sätts undan för att kunna 

arbeta på ett bra sätt utan att de egna värderingarna påverkar resultatet på något sätt.  

När datainsamling i denna översikt påbörjades upptäcktes det att antalet artiklar var 

begränsat kring ämnet flerbädds- samt enkelbäddssalar. Vilket ledde till att det fanns ett 

behov av att utöka de sökord vi använde oss av i början av arbetet. Detta utfördes genom att 

använda sökord som fanns i artiklar som redan valts till denna översikts resultat. Genom att 

samla in data på detta sätt fanns det en risk för att informationen kunde bli riktad. Däremot 

bekräftade dessa artiklar endast de resultat vi redan funnit och gav ingen ny information. 

Dock, om artiklarna hade tagits fram med egna sökord hade kanske resultatet blivit 

annorlunda i detta arbete. På så sätt att vi eventuellt hade kunnat få andra vinklar av 

patienternas upplevelser av de olika salarna.  

I denna översikt användes databaserna CINAHL Complete och PubMed till 

datainsamlingen. Restriktionen till dessa två databaser kan ses som något negativt eftersom 

det kan begränsa sökområdet genom att artiklar i andra databaser eventuellt missas. Karlsson 

(2013) skriver att det är av stor vikt att man väljer de sökvägar och källor som besvarar 

arbetets syfte på ett bra sätt. Vi anser därför att databaserna CINAHL Complete samt PubMed 

är relevanta till detta arbete då båda databaserna innehåller vårdvetenskapliga artiklar. Samt 

att vi anser oss kunna använda dessa databaser på ett bra och säkert sätt för att få fram 

relevanta artiklar till arbetet. På så sätt att vi kan få fram den information som behövs till 

resultatet i denna översikt. 

Tio kvalitativa artiklar samt en artikel med mixad metod och en med kvantitativ metod 

användes i denna översikt. Författarna i denna översikt valde kvalitativa artiklar då de gav 
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bäst svar på denna översikts syfte. Detta är något som Segesten (2012) bekräftar genom att 

beskriva att kvalitativa studier bidrar med kunskaper om patienternas upplevelser och 

erfarenheter. Varför författarna i denna översikt valde att inkludera en artikel med en mixad 

metod berodde på den begränsade tillgången till artiklar samt att artikeln svarade bra på denna 

översikts syfte. Dessutom användes endast den kvalitativa delen av artikeln. 

Begränsning av årtal utfördes på artiklarna då vi ville ha den senaste forskningen. Därför 

gjordes en begränsning på 15 år , från år 2000 till år 2015. Enligt Östlundh (2006) ses det som 

en styrka att ta med den senaste forskningen eftersom resultatet då är aktuellt. Då forskning 

kring detta ämne var begränsat hade ett större antal informationskällor varit bra för denna 

litteraturöversikt. Däremot tvivlar vi på att årtalen begränsade resultatet av artiklar då detta är 

ett relativt nytt forskningsämne.  

I denna översikts resultat fanns det artiklar som hade samma författare. Författarna i denna 

översikt valde trots detta att använda dessa på grund av de begränsade antalet artiklar som 

fanns inom ämnet. Detta sågs dock inte som ett problem då författarnas medarbetare i 

artiklarna varierade, samt att teorierna skiftade. Vilket ledde till att författarna tog upp ny 

information i respektive artikel. På grund av dessa olikheter kunde inte informationen 

förstärkas på samma sätt som om artiklarna hade haft samma arbetsgrupp. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet formades sex kategorier och dessa var: Upplevelsen av en gemenskap, Aktiviteter 

och tidsfördriv, Stöd av andra patienter, Integritet i förhållande till andra patienter, Sömnen 

påverkas och Upplevelsen av trygghet. Två av dessa kategorier var mer framträdande än de 

resterande och dessa var: Upplevelsen av en gemenskap och Integritet i förhållande till andra 

patienter. Dessa hade ett stort fokus eftersom patienterna, i originalartiklarna som användes 

till resultatet i denna översikt, upplevde att dessa kategorier var de som främst påverkade 

upplevelsen av miljön i de olika salarna. Flerbäddssalar gynnade en gemenskap med de andra 

patienterna medan integriteten enklare bevarades i enkelbäddssalar. Dessa är de största 

förutsättningarna som miljön i respektive sal gav för att patienterna skulle kunna uppleva en 

ökad känsla av hälsa.  

 

En gemenskap  med andra människor 

En del människor föredrar det sociala och andra föredrar att vara för sig själva och dessutom 

kan patientens tillstånd påverka vilken miljö som föredras. Dock blev det tydligt i resultatet 
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att medpatienterna spelade en stor roll. De kunde finnas som stöd och de kunde distrahera 

tankarna från sjukdomen. Att hjälpa andra människor var något de flesta gärna gjorde om det 

inte blev för svår jobb. Människor är beroende av varandra och det konstaterade även de 

artiklar som främst diskuterade enkelbäddssalar. Genom att skapa relationer till andra 

personer kunde tankarna om sjukdomen avledas för en stund och därmed kunde individens 

upplevelser av hälsa öka. Detta är något som stämmer väl överens med en tidigare studie av 

Søndergaard Larsen, Hedegaard Larsen och Birkelund (2012). De tog upp hur en patient 

upplevde konversationen om sin sjukdom med en annan patient. Det blev en värdefull 

upplevelse när de kunde samtala med någon som befann sig i en liknande situation som man 

själv. Möjligheten att kunna förklara sina känslor angående situationen ansåg de flesta 

patienter var svårt att göra med sin  familj eller andra närstående. 

Trots gemenskapen med andra patienter föredrogs ändå enkelbäddssalar i många av 

studierna. Dock betyder det inte att flerbäddssalar bör sluta användas. Karolinska 

Universitetssjukhuset i Solna har beslutat att de i sin ombyggnation endast ska bygga 

enkelbäddssalar men detta innebär inte att denna typ av sal är den bästa för patienterna 

(Bergqvist, 2016-03-14). Enligt SAUK-modellen finns det ett samband mellan människors 

upplevelser av hälsa och socialt stöd (Gustafsson, 2004). Människor värderar sin hälsa högre 

när de har ett starkt socialt stöd och detta tillgodoses bättre i en flerbäddssal. Dessutom kan 

upplevelser av att man är behövd öka känslan av människovärdet vilket gör att 

hälsoupplevelsen påverkas positivt. Patienterna kan med andra ord alltså uppleva en känsla av 

att de är värda mer som människor genom att hjälpa andra. Däremot kunde en del finna det 

påfrestande att alltid ta hand om medpatienten då en ensamhet ofta var uppskattat. 

De som ville skapa en gemenskap med andra kunde få en utanförkänsla när de vårdades i en 

enkelbäddssal trots att sjukhuset bidrog med ett dagrum, där möjligheten till att vara social 

med andra patienter fanns. Detta på grund av att de kunde få intrycket av att alla andra redan 

kände varandra. Det var därför som ett vårdande i en enkelbäddssal ofta resulterade i att 

vårdpersonalens betydelse för en gemenskap blev större.  

Vidare reflekterade författarna i denna översikt att artiklarna som valts ut till detta arbete 

inte tar upp hur länge patienterna var inskrivna och vårdades på sjukhuset. Reflektionerna 

handlade om att ju längre patienterna var inskrivna på ett sjukhus desto mer påverkades 

upplevelsen av sjukvården. Detta bekräftas i en studie av Johnson, Gaughwin, Moore och 

Crane (2005) då 63 procent av patienterna upplevde att den långa vårdtiden hade en stor 

påverkan på dem. Detta kan ha bidragit till en negativ bild av vårdvistelsen som därmed 

påverkade resultatet. Den negativa bilden kan ha blivit större i en flerbäddssal på grund av 
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medpatienter som lät mycket och att det upplevdes mer irriterande ju längre de behövde 

lyssna på medpatienten (Pattison & Robertson, 1996). Samtidigt kunde patienter som 

vårdades i en enkelbäddssal fått negativa upplevelser genom att de fick känslor av att de blev 

mer isolerade för varje dag som gick.   

En tanke som uppstod i detta arbete med flerbädds- samt enkelbäddssalar var hur storleken 

på de delade salarna skiljde sig åt i studierna. Med detta menas att en flerbäddssal kan vara en 

sal som delas med endast en annan patient eller så kan salen vara stor nog för att innehålla tre, 

fyra eller sex vårdplatser beroende på hur sjukhuset är byggt (Søndergaard Larsen et al., 

2013). Det finns en tanke kring att en större sal med fler patienter som vårdas i är något som 

patienter helst vill undvika medan en sal som delas med endast en annan patient kan vara 

enklare att acceptera (Chaudhury, Mahmood & Valente, 2005). I en flerbäddssal som endast 

kunde innehålla två patienter var det lättare att konversera med den andra patienten än i en 

större sal. I de flesta artiklar som användes till resultatet specificerades inte storleken på salen 

utan forskarna kan ha undersökt nästan vilken sal som helst och detta är nog något som skulle 

kunnat påverka resultatet i denna översikt. Denna översikts författare tänkte att resultatet kan 

ha blivit påverkat på så sätt att flerbäddssalar upplevdes positivt endast när det fanns få 

medpatienter medan dessa salar upplevdes mycket värre ju fler medpatienter som vistades i 

salen. Dessutom finns det en tanke kring att ljudnivån ökar ju fler patienter som rummen delas 

med för att det finns fler som kan ge upphov till ljud och detta kan resultera i att sömnen störs 

mer i en sal med många patienter (Pattison & Robertson, 1996). Detta kan ha resulterat i att 

sömnen påverkades mer på grund av den ljudnivå som skapades i de större salarna. Samtidigt 

skapades säkert gemenskapen lättare när  det var få som vårdades i salen då det fanns färre att 

skapa den med. 

 

Ett bevarande av integritet 

I resultatet i denna översikt kände många att samtalen med vårdarna var svår då känslig 

information kring tillståndet diskuterades öppet i flerbäddssalar så att alla andra kunde höra 

och då försvann deras självständighet. Denna självständighet kunde lättare tillgodoses i en 

enkelbäddssal. Det krävs en trygghet för att kunna vara öppen i mötet med vårdaren och 

denna trygghet kan bli ännu svårare att känna när man vet att andra patienter i rummet lyssnar 

på samtalet (Gustafsson, 2004).  Patienten vill känna sig självständig i denna situation där 

information utbyts med vårdaren på så sätt att hen kan kontrollera vilka som lyssnar och hur 

mycket information de får. Denna självständighet försvinner dock då personer som inte har ett 

behov av informationen ändå lyssnar.  



 
 18 (31) 

 

Resultatet i denna översikt visade även att graden av bekvämlighet i omgivningen var 

viktigt för att en person skulle kunna uppleva miljön på ett positivt sätt. Detta bekräftar en 

artikel av Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2005). De beskrev hur en person måste 

kunna känna igen sig själv i omgivningen och att detta kan uppnås genom att bland annat göra 

miljön mer hemlik. Miljön kan bli mer hemlik genom att till exempel ställa ut personliga 

föremål i rummet eller prata med andra om något som inte handlar om sin sjukdom. I 

akutsjukhus kanske det är svårt att utforma miljön på det bästa sättet för att personerna ska bli 

helt nöjda eftersom deras vistelsetid är kort. Men det är ändå viktigt att de ska känna en 

bekvämlighet samt trygghet på sjukhuset då en förlorad trygghet kan skapa stress. Sjukhuset 

ska däremot vara en säker och trygg plats för patienten så att hälsa kan uppnås. Det är därför 

som miljön måste vara utformad på ett sätt så att patientens situation kan påverkas positivt.  

Det finns flera skäl till att miljön inte är så hemlik på sjukhus och ett exempel på detta är 

att det runtomkring finns främmande människor som tar hand om en och sover i samma sal. 

Dessutom uppstår nya situationer som inte skulle ha uppstått hemma, till exempel ett 

blottande av kroppen i närvaro av andra patienter. Trots att draperierna är fördragna och 

skapar en visuell barriär hotas integriteten på  grund av närvaron av andra främmande 

personer i rummet. I det egna hemmet går det att flytta sig till andra rum för att få ensamhet 

men på sjukhus finns det inte samma frihet att röra på sig. Många patienter vill ha den 

bekvämlighet och integritet på ett sjukhus som de har i sitt egna sovrum men det kan vara 

svårt att säkerställa (Pattinson & Roberson, 1996). Det är därför som dessa ovanliga nya 

situationer som uppstår kan sluta med en bristande integritet vilket kan resultera i en förlorad 

trygghet. Detta kan vara ett skäl till att integritet var ett vanligt område som patienterna fann 

att det påverkade deras upplevelser av de olika salarna. Resultatet av en bristande integritet 

kan bli en försämrad hälsoprocess. Resultatet visar på att integritet att kan vara ett skäl till att 

enkelbäddssalar ses gynna patienten mest.  

Övergripande gav resultatet i denna översikt en blick av att enkelbäddssalar hade de bästa 

förutsättningarna för att patienten skulle känna en trygghet inom vården och därmed få en 

ökad känsla av hälsa. 

 

Kliniska implikationer  

Flerbädds- och enkelbäddssalar har en påverkan på patienternas upplevelser av sjukhusmiljön. 

Målet med detta arbete var att synliggöra hur de olika salarna upplevdes av patienten för att 

kunna gynna deras situation så mycket som möjligt. De ska kunna bevara integritet och 
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privatliv så mycket som möjligt. Vad gäller till exempel att ge information till patienterna 

utan att de känner sig blottade då andra lyssnar på samtalen.  

Personalen på sjukhus kan informera patienter och anhöriga angående flerbäddssalars 

fördelar. Dessutom kan de informera anhöriga om hur andra patienter kan uppleva andras 

anhöriga som ett störningsmoment i en flerbäddssal, samt att det är viktigt att visa respekt 

gentemot andra som vårdas på sjukhuset. Dagrummet erbjuder då ett bättre utrymme. 

Samhället kan bygga fler sjukhus som har den bästa möjliga miljön för patienten. En del 

sjukhus har fått en riktad bild om att det är enkelbäddssalar som är de bästa salarna att 

använda sig av. Dock måste de tänka på att många vårdplatser kan gå förlorade på detta sätt. 

Dessutom finns det en poäng i att ändå behålla flerbäddssalar då dessa kan medföra ett 

snabbare tillfrisknande av hälsan. En gemenskap kan i flerbäddssalar bland annat öka tilltron 

till sina egna handlingskunskaper. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Uppsatsarbetet har väckt en del följdfrågor kring åldersskillnader och dess betydelse. I en del 

av artiklarna poängterades det att åldern har en påverkan på hur patienter upplever flerbädds- 

och enkelbäddssalar. Ett exempel på detta var att en del yngre patienter som vårdades på 

sjukhuset för första gången var mer nyfikna på vårdandet. Det var därför som de inte hade 

något emot flerbäddssalar då de kunde lyssna på läkarna om vad de sa till de andra 

patienterna.  

Ännu en följdfråga som väckts i samband med detta arbete var hur upplevelserna skiljde 

sig mellan olika kulturer. Denna översikt inkluderade flera olika länder och det märktes att 

patienternas preferenser angående flerbädds- och enkelbäddssalar skiljde sig mellan olika 

studierna. Kanske kulturer hade en påverkan på detta. Till exempel genom att integriteten 

kanske är mer betydelsefull i vissa kulturer än andra. 

Detta ämne var som tidigare nämnt begränsat. Genom detta arbete fann författarna till 

denna översikt att det skulle behövas mer forskning generellt kring ämnet flerbädds- samt 

enkelbäddssalar. Något som upptäcktes i samband med detta arbete var att det behövs mer 

forskning kring hur salarnas storlek påverkar patienterna gällande hur många patienter som 

vårdas i salen. Dessutom finns det inte lika mycket forskning kring ämnet enkelbäddssalar 

som det finns om flerbäddssalar. Detta kunde skapa ett intryck, hos författarna till denna 

översikt, av att enkelbäddssalar är bättre då forskningen är begränsad vilket bekräftas av 

Chaudhury et al. (2005).  
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Forskning måste tillföras kvalitativa aspekter genom intervjuer med flera patienter för att 

veta vad de anser angående de olika salarna. Det behövs även mer forskning kring hur de 

själva tror att deras hälsa kan påverkas av salarna. 

 

Slutsats  

Resultatet i detta arbete visade att en gemenskap med andra patienter är en viktig komponent 

som påverkar patienters upplevelser av miljön i de olika salarna. Denna gemenskap kunde 

hjälpa till att fördriva tiden på sjukhuset för en del patienter. Dock föredrog inte alla denna 

gemenskap och var istället kritiska gentemot flerbäddssalar då behovet av integritet inte 

kunde tillgodoses lika bra som i en enkelbäddssal. Sömnen kunde dessutom påverkas av att 

dela rum med andra då det fanns fler störningsmoment än i en enkelbäddssal. Detta var en 

viktig del av upplevelsen då patienterna behövde sova i lugn och ro. Flerbäddssalar kunde 

dock ge en trygghet då patienterna hade ett koll på varandra och kunde larma ifall något 

skulle hända. Dessutom gav det även trygghet när vårdpersonalen var mer närvarande och 

denna närvaro var svårare att få i en enkelbäddssal såvida inte patienten var svårt sjuk.  

De flesta patienter som intervjuades i artiklarna föredrog enkelbäddssalar. Dock kan 

gemenskapen och upplevelsen av en trygghet som kommer från att dela en sal med andra vara 

ett skäl till att flerbäddssalar fortfarande kan behövas inom vården.  
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abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till resultat, se 
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CINAHL 
Complete 

 

patient experience 
AND  

shared room 

11 Full Text, vetenskapligt 
granskat, 

År 2000- 2015 
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AND 

patient choice 

 

16 Full Text, 

Vetenskapligt 
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År 2000-2015 
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PubMed  inpatient AND  
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120 FullText,  
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CINAHL 
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fellow patients AND social 
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6 Full Text, 

vetenskapligt granskad,  

År 2000.2015, 

Engelska 

3 3 3 



 
 

26 (31) 
 

 

PubMed Multioccupancy 5 Full Text, 

År 2000-2015 

2 2 1 
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Vetenskapligt 

granskad, 

År 2000-2015, 

Engelska 

5 1 1 

CINAHL 

Complete 

Health facility environment AND 

inpatients AND patient experience 

108 Full Text, 

Vetenskapligt 

granskad, 

År 2000-2015 

14 3 1 

PubMed Single rooms AND patient 

satisfaction 

54 FullText, 

Vetenskapligt 
granskad,  

År 2000-2015, 

Humans 

11 4 1 

CINAHL 
Complete 

Hospital environment AND 
patient friendly  

9 Full Text, 
Vetenskapligt 

granskad, 

År 2000-2015, 

Engelska, 

Health facility 

environment 

1 1 1 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Baillie, L. Mixed- sex wards and 

patient dignity: nurses`and 

patients`perspectives. 

År 2008, 

England, 

British Journal 
of Nursing. 

Att undersöka patienternas 

värdighet och vilken 

betydelse den har samt 
faktorer som kan påverka 

värdigheten under 

sjukhusvistelsen i relation 

till blandade avdelningar. 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: Kirurgisk 

vårdavdelning. 24 patienter 
samt sex sjuksköterskor. 

Datainsamling: Intervjuer och 

observation.  

Analys: Ramstrategi. 

Resultatet i studien visade att miljön 

hade påverkan på patienternas 

värdighet. Något som patienterna tog 
upp och som de tyckte påverkade 

värdigheten var patientrum där könen 

blandades. Dessa patientrum gjorde att 

patienterna kände sig obekväma och 

osäkra att komma upp ur sängen för att 

man var rädd för att blotta sig inför 

medpatienten av det motsatta könet. 

Birkelund, R., 

& Sødergaard 

Larsen, L. 

Patient- patient interaction 

- caring and sharing. 

År 2012, 

Danmark, 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences. 

Att få en förståelse för 

betydelsen av patienters 

interpersonella 

interaktioner med andra 

patienter på en 

infektionsavdelning i 

Danmark. 

Metod: Kvalitativ.  

Urval: Sex kvinnor mellan 32-

81 år deltog.  

Datainsamling: Patienterna 

observerades för att sedan 

delta i semi-strukturerade 

intervjuer. 

Analys: Kvales tre nivåer av 
kvalitativ dataanalys. 

Den interpersonella interaktionen 

ansågs oftast som något positivt men 

det motsatta var också upplevt. 

Patienter kunde också uppleva att andra 

patienter var en börda och ansåg det 

som något negativt. En interpersonell 

interaktion med andra patienter är en 

yttre miljöfaktor som kan påverka 
patienters inställning till flerbädds- och 

enkelbäddssalar på så sätt att en del 

patienter som föredrar flerbäddssalar 

gillar att vara sociala. Medan en del 

finner andra patienter jobbiga och 

därför föredrar enkelbäddssalar. 

Bryant, D., & 

 Adams, J. 

Experience of mixed-sex 

bays in a general hospital. 

År 2009, 

Storbrittanien, 

Nursing 

Standard. 

Att ta reda på hur 

sjuksköterskor och 

patienter upplevde att 

vårda respektive att bli 

Metod: Kvalitativ.  

Urval: Sex patienter och sex 

sjuksköterskor. 

Datainsamling: semi-

Resultatet visade vidare på att 

patienterna inte blev ordentligt 

informerade om att de skulle få dela sal 

med patienter av det motsatta könet, 
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vårdad i en kombinerad 

(kön) flerbäddssal på en 
trauma och 

kirurgavdelning i England. 

strukturerade intervjuer. 

Analys: Multi-stage. 
 

och att detta ledde till att dom blev 

upprörda för att de inte hade fått någon 
möjlighet till att förbereda sig på denna 

typ av miljö. 

Patienternas första upplevelse av att bli 

flyttad till en sal med blandade kön var 

att de inte brydde sig så mycket 

eftersom de fokuserade på sin egna 

situation, och speciellt om de upplevde 

smärta vid förflyttandet. Relationerna i 

rummet och till andra medpatienter 

upplevdes för det mesta som något 

positivt, att man fick någon man kunde 
prata med och som gick igenom samma 

eller en likvärdig situation kunde snabbt 

skapa ett bra band mellan parterna. 

Douglas, C. 
H., & Douglas, 

M. R. 

Patient-friendly hospital 
enviroments: exploring 

the patients’ perspective 

År 2004 
Storbrittanien, 

Health 

Expectations 

Att undersöka patienters 
upplevelser av National 

Health Service-sjukhus 

vårdmiljöer. 

Metod: Kvalitativ. 
Urval: 50 patienter. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: Tabeller användes för 

att identifiera teman. 

Resultatet i studien visade att 
patienterna fann det viktigt att 

vårdmiljön kunde ge ett personligt 

utrymme och att anhöriga får plats för 

att hälsa på. Beroende på vilken 

avdelning som patienterna låg på var 

deras behov av enkelbäddssalar olika 

men de flesta uttryckte att de hade ett 

behov av privatliv. 

Ehrlander, W., 

Ali, F., & 

Chang 

Chretien, K. 

Multioccupancy hospital 

rooms: veterans’ 

experiences and 

preferences. 

År 2009, USA, 

Journal of 

Hospital 

Medicine. 

Att undersöka patienters 

preferenser och 

erfarenheter av delade och 

privata rum. 

 Metod: Kvantitativ. 

Urval: inneliggande patienter 

på ett medicinskt center för 

krigsveteraner, 162 svarade 

vilket motsvarade 73 procent 

av de som tilldelades enkäter. 

Datainsamling: Enkäter. 
Analys: Chi-square test och 

Fishers exakta test. 

Resultatet visade att patienter som 

befann sig i ett privat rum var mer 

nöjda med sin andel av privatliv och 

den vård de fick än vad patienter som 

bodde i ett delat rum var. De olika 

salarna skapade ingen signifikant 

skillnad mellan rapporterad ensamhet 
eller rädsla för döden. De flesta 

patienter (52 procent) som bodde i ett 

delat rum uppgav att de tyckte om att ha 
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någon att prata med och 35 procent 

påstod att de fick hjälp från sina 
rumskamrater. De flesta (79%) föredrog 

privata rum, mest för att man ville ha ett 

privatliv. Patienter som föredrog delade 

rum hade oftast en önskan om en 

konversation med medpatienter. 

Jolley, S. Single rooms and patient 

choice. 

År 2005, 

Storbrittanien, 

Nursing 

Standard. 

Att avgöra huruvida 

tilldelningen av 

enkelbäddssalar i ett stort 

National Health Service-

sjukkhus var baserat på ett 

objektivt kriterium eller 

om patientens val var 

inkluderat i tilldelningen. 

Metod: Mixad kvalitativ och 

kvantitativ.  

Urval: 66 patienter 

intervjuades. 260 patienter 

tilldelades enkäter. 

Datainsamling: semi-

strukturerade intervjuer och 

enkäter. 

Analys: Den kvalitativa datan 

analyserades med en konstant 
komparativ analys. Medan den 

kvantitativa datan analyserades 

genom deskriptiv statistik. 

Resultatet visade att hälften av 

patienterna som deltog i studien hade 

föredragit att bo i en enkelbäddssal 

eftersom vården i en enkelbäddssal 

gynnar privatlivet till större del. I 

studien visade det sig att efterfrågan av 

enkelbäddssalar var större än utbudet. 

De flesta patienter visste inte varför de 

hade blivit tilldelade en speciell säng. 

Malcolm, H. 
A. 

Does privacy matter? 
Former patients discuss 

their perceptions of 

privacy in shared hospital 

rooms. 

År 2005, Nya 
Zeeland, 

Nursing Ethics 

Att fastställa olika 
uppfattningar och 

synliggöra olika problem 

gällande patienters 

privatliv. 

Metod: Kvalitativ.  
Urval: Tolv patienter. 

Datainsamling: semi-

strukturerade intevjuer. 

Analys: Induktiv analys. 

 

Resultatet delades in i tre teman: 
avsaknad av ett privatliv är accepterat, 

draperier är otillräckliga i att ge en 

auditiv avskildhet, och ett val av hur 

man kan styra sin avskildhet kan ge en 

viss kontroll över personlig 

information. Detta resultat visade hur 

vårdmiljön i en flerbäddssal påverkar 

patienterna både positivt och negativt. 

En positiv åsikt angående salarna var att 

man kan få stöd från andra i salen ifall 

man fick  dåliga nyheter. En negativ 
åsikt var däremot att alla andra i 

rummet kunde höra samtalen med 

vårdpersonalen då detta ansågs vara 
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väldigt privat. 

Persson, E., 

Anderberg, P., 

& Kristensson 

Ekwall, A. 

A room of one`s own- 

Being cared for in a 

hospital with a single-bed 

room design. 

År 2015, 

Sverige, 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 
Sciences. 

Att se hur patienters 

upplevelser är av att 

vårdas på sjukhus i en 

enkelbäddssal.   

Metod: Kvalitativ.  

Urval: 16 patienter i 

enkelbädssalar på en kirurgisk 

avdelning. 

Dataninsamling: Intevjuer. 
Analys: Van Manen’s fyra 

livsvärldsexistentialer. 

I resultatet kom man fram till att 

 patienterna kände sig trygga för att de 

fick ha sin privata area där inte några 

störningsmoment fanns. Rummet kunde 

man skapa till en mer hemlik miljö samt 
att man i det egna rummet endast kunde 

fokusera på sitt egna tillfrisknande. 

Kommunikationen och relationen till 

sjukvårdspersonalen upplevdes som 

värdefull då det utgjorde den största 

sociala kontakten. Även känslor av 

ensamhet och rädsla kunde upplevas då 

man kunde känna sig ensam och 

 isolerad i rummet. 

Persson, E., & 

Määttä, S. 

To provide care and be 

cared for in a multiple-bed 

hospital room 

År 2012, 

Sverige, 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences  

Att belysa patienters 

erfarenheter av att bli 

vårdade i en flerbäddssal. 

Metod: Kvalitativ.  

Urval: 16 patienter. Tio 

sjuksköterskor. 

Datainsamling: Intervjuer med 

patienter och fokusgrupper 

som bestod av sjuksköterskor. 
Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

I resultatet upplevde patienterna att det 

var en fördel att de kunde ta hand om 

varandra och uppskatta varandras 

sällskap och detta ledde till en trygghet 

hos patienterna. Däremot kunde dessa 

fördelar lätt bli nackdelar ifall en 
rumskamrat var väldigt sjuk eller 

förvirrad. Patienter försökte behålla sin 

värdighet men ibland kunde det uppstå 

problem med att andra patienter 

lyssnade på deras konversationer. 

Rowlands, J., 

& Noble, S. 

How does the 

environment impact on 

the quality of life of 

advanced cancer patients? 

A qualitative study with 

implications for ward 

design. 

År 2008,  

Storbrittanien, 

Palliative 

Medicine. 

Att från patienternas 

perspektiv se vilken 

påverkan och betydelse 

sjukhusmiljön har på dem. 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 12 patienter 

cancerpatienter. 

Datainsamling: Intervjuer. 

Analys: De analyserade 

kvalitativt. 

Resultatet visade att miljön där 

patienten vistades hade en stor påverkan 

på patientens humör, samt vilken sal 

som föredrogs att vårdas i: en 

enkelbädds- eller flerbäddssal, där 

patienten ansåg att välbefinnande hade 

stor inverkan på vilken sal man ville ha. 

Om tillståndet var allvarligt föredrogs 
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en enkelbäddssal medan om den var 

välbefinnandet var god föredrogs en 
flerbäddssal för att det uppstod en chans 

för interaktion med andra.  

Søndergård 

Larsen, L., 
Hedegaard 

Larsen, B., & 

Birkelund, R. 

A companionship between 

strangers - the hospital 
environment as a 

challenge in patient-

patient interaction in 

oncology wards. 

År 2013, 

Danmark, 
Journal of 

Advanced 

Nursing. 

Att identifiera och 

presentera 
cancerpatienters 

samverkan: mellan 

sjukvårdsmiljön samt 

mellan andra 

cancerpatienter. 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 20 patienter 
intevjuades.  

Datainsamling: Intervjuer. 

Analys: Induktiv tematisk 

analys. 

Resultatet visade att patienterna hade en 

oklar åsikt angående sjukhusmiljön och 
medpatienterna. Patientsalarna kunde 

bidra till att stress skapades och att 

privatlivet inte kunde tillgodoses så bra, 

men kunde även bidra till att 

patienterna kunde få bra och trevligt 

sällskap av de andra patienterna i 

rummet samt att de då kunde stötta 

varandra i deras situationer. 18 av 20 

patienter föredrog att bli vårdad i en 

flerbäddssal med tanke på sällskapet 

andra medpatienter kunde bidra med. 

Williams, A. 

M., Dawson, 

S., & 

Kristiansson, 
L. J. 

Exploring the relationship 

between personal control 

and the hospital 

environment. 

År 2008, 

Australien, 

Journal of 

Clinical 
Nursing. 

Att undersöka emotionella 

upplevelser och personlig 

kontroll hos patienten 

relaterat till miljön på 
sjukhuset. 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 40 patienter. 

Datainsamling: Intervjuer. 

Analys: Konstant komparativ 
metod. 

Intervjuerna delades in i teman gällande 

sjukhusmiljöns påverkan på patienten, 

där man kom fram till att miljön kan 

påverka patientens känsla av trygghet, 
speciellt när andra medpatienter fanns 

till hands vid tillfällen 

sjukvårdspersonalen inte fanns 

tillgängliga.  

Sjukhusmiljön kunde även gynna 

patienten till att utveckla interaktioner 

med andra patienter, speciellt i 

flerbäddssalar. Dessa interaktioner gav 

en positiv upplevelse av ett stöd från 

andra patienter och detta kunde 

underlätta patienternas emotionella och 
personliga upplevelser. 

 


