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ABSTRAKT 

Bakgrund: Idag när nya sjukhus byggs blir designen till större delen enkelrum. Vårdmiljön 

bör stödja patienternas hälsa och välbefinnande. Att det finns en länk mellan hälsa och miljön 

som patienterna vistas i fastställs i begreppet evidensbaserad design. När patienter idag vårdas 

på sjukhus finns olika typer av rum. Dessa är flerbäddsrum, som rymmer två eller flera 

patienter samt enkelrum, där endast en patient ryms. I denna litteraturöversikt undersöks 

patienternas upplevelse av att vårdas i enkelrum. Patientens upplevelse av sin vård är viktig 

för sjuksköterskan att känna till. Den personcentrerade vården är nyckeln till upplevelsen. 

Syfte: Att beskriva patienters upplevelse av att vårdas på enkelrum. Metod: Studien är en 

litteraturöversikt baserad på elva vetenskapliga artiklar från två världsdelar. Artiklarna söktes 

i databaserna Pubmed, Cinahl och Science Direct, inklusionsår var 2000 – 2018. Resultat: 

Redovisas utifrån studiens syfte och presenteras under fyra kategorier; socialt stöd, autonomi 

& kontroll, komfort och ensamhet & isolering som i sin tur har underkategorier. Kategorierna 

har utformats utifrån återkommande begrepp i artiklarna som ligger till grund för resultatet. 

Resultatet visar både på fördelar och nackdelar med patienternas upplevelse av att vårdas på 

enkelrum. Slutsats: Patienternas upplevelse av att vårdas på enkelrum är mer komplex än 

rummets utformning, design och smyckning. Det handlar även om patienternas ålder och 

personligheter. Mer forskning kring detta ämne kommer att behövas innan generella direktiv 

om att endast införa enkelrum i byggnationer av nya sjukhus. Nyckelord: Enkelrum, 

omvårdnad, patient, upplevelse, vård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Background: Today, when new hospitals are being built, the design becomes mostly single 

rooms. The healthcare environment should support patients' health and well-being. That there 

is a link between health and the environment in which patients stay in is established in the 

concept of evidence-based design. When patients are hospitalized today, there are different 

types of hospital rooms. These are multibed rooms that accommodate two or more patients as 

well as single rooms, where only one patient is accommodated. This literature review 

examines the patient's experience of being cared for in a single room. Patient´s experience of 

the care is important for the nurse to be aware of and the person-centered care is the key to the 

experience. Purpose: To describe patients' experience of care in single rooms. 

Method: The study is a literature review based on eleven scientific articles from two 

continents. The articles were searched in the databases pubmed, cinahl and science direct, 

inclusion year were 2000-2018. Results: Reported on the purpose of the study and presented 

in four categories: social support, autonomy &controll, comfort and lonliness & isolation, 

which in turn has subcategories. The categories have been designed based on recurring 

concepts in the articles that underlie the results. The result shows both the advantages and 

disadvantages of the patient's experience of being cared for in single rooms. Conclusion: 

Patients' experience of care in single rooms is more complex than the design, and decoration 

of the room. It is also about the age and personalities of the patients. More research on this 

subject will be required before general directives to only introduce single rooms in 

construction of new hospitals. Keyword: Care, experience, nursing, patient, single-room 
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1. INTRODUKTION 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi ofta kommit i kontakt med patienter som 

vårdas på enkelrum. I och med nybyggnationer av sjukhus så blir enkelrum mer och mer 

vanligt och flerbäddsrummen försvinner i allt större utsträckning. Det som då har slagit oss är 

hur patienterna upplever det att vårdas i ett enkelrum, något som är angeläget i 

omvårdnadsarbetet men som tycks bli bortglömt. Detta är av intresse för sjuksköterskans 

arbete med omvårdnad, och är för tillfället ett mycket omtalat ämne. Ett personcentrerat 

förhållningssätt ska genomsyra omvårdnadsarbetet och för patienten kan detta innebära att ha 

möjlighet till att kunna välja i vilken typ av rum dennes vård ska bedrivas. Detta patientval 

kan i en nära framtid försvinna vid nybyggnation eller ombyggnation till sjukhus med enbart 

enkelrum. Att värna om hela människan i den patientnära omvårdnaden kräver att forskning 

om hur enkelrumsvård påverkar patienten är på en evidensbaserad grund. 

 

2. BAKGRUND 

När det idag byggs nya sjukhus eller de gamla renoveras blir det vanligare att bygga endast 

enkelrum. Detta sker en gång under en livstid och det är viktigt att resultatet av en ny design 

främjar patienterna (Ulrich et al., 2008). Enkelrum på sjukhus ses idag som en högkvalitativ 

vårdmiljö och utgör en standard på många moderna sjukhus. Utformningen av vårdmiljön har 

betydelse för kvalitén på vården samt betydelse för patienters tillfrisknande (Strid & Schmitt, 

2017).  

 

2.1 Den fysiska vårdmiljöns betydelse 

Vårdmiljön har visat sig ha betydelse för patienters hälsa och välbefinnande, då den på olika 

sätt kan bevara integriteten hos patienten, upprätthålla en god hygien samt minska 

infektionsrisken. Studier har visat att patienter som bor på flerbäddsrum kan vara smittbärare 

av okända patogener, ofta dröjer det flera timmar eller dagar innan testresultat som påvisar att 

patienten är bärare blir tillgängligt och på så vis överförs en smitta till andra patienter på 

samma rum. Enkelrum kan minska antalet vårdrelaterade infektioner på sjukhus och utgör 

därför en säkerhet för patienten i och med att infektioner kan förhindras då patienten bor 

ensam (Ulrich, 2012). Genom olika åtgärder i enkelrum såsom filtrering, kontroll av luftflöde 

och ventilation minskar risken för spridning av luftburna infektioner, medan de i flerbäddsrum 

istället kan öka spridningen av infektionerna (Ulrich, 2012).  Förutom att enkelrum förhindrar 

att infektioner sprids så förenklar de även för städning och sanering då patienter inte behövs 
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flyttas runt för att kunna göra en grundlig sanering av rummet (Ulrich, 2012). När patienter på 

grund av infektioner inte går att vårdas i samma rum leder detta till omflyttningar av patienter. 

Ibland äger dessa omflyttningar rum inom samma avdelning, ibland mellan olika avdelningar. 

Ett vanligt problem i flerbäddsrum är att patienter blir oförenliga med varandra på grund av 

till exempel infektion vilket i sin tur leder till omflyttningar av patienter. Detta kan i sin tur 

kan ge en ökad risk för infektionsspridning, onödiga lyft och hantering av patienter som kan 

skada personalen, felmedicinering, förlängning av patientens inskrivningstid, extra kostnader 

samt behov av personaltimmar. Enkelrummen minskar förflyttningar av patienter, minskar 

kostnaderna och förbättrar säkerheten för både patienter och personal (Bonuel, 2018).  

 

I enkelrum minskar ljudnivåerna och patientens utsatthet för buller är en av de viktigaste 

designåtgärderna för sjukhus. Patient och läkare kan kommunicera mer genomgående i 

enkelrum än i flerbäddsrum vilket leder till en känsla av tillfredsställelse hos patienten. 

Patienter är mer villiga att ge personlig information till vårdpersonal i enkelrum än i 

flerbäddsrum då risken att någon annan ska veta vad som diskuteras minskar, vilket 

underlättar för behandling och diagnostisering (Van de Glind, de Roode & Goossensen., 

2007). Enkelrum underlättar för möblering när anhöriga kommer på besök, besökstiderna blir 

flexibla, integriteten bevaras och det blir en stödjande miljö för både patient och anhöriga. 

Stöd från anhöriga har visat sig minska stress och smärtupplevelse hos patienten, de kan även 

minska fallolyckor då patienten är övervakad. I enkelrum kan anhöriga få tillgång till en 

extrasäng och övernatta hos patienten eller få en övernattnings fåtölj. Studier har även visat att 

enkelrum kan främja effektiviteten i hantering av sängplatser samt skapa ett bättre 

patientflöde (Ulrich, 2012). Patienter placerade i enkelrum med utsikt mot naturen hade enligt 

en studie kortare sjukhusvistelse än patienter placerade i rum med utsikt mot en husvägg. Bra 

utformade avdelningar spelar en viktig roll för sjukhusets säkerhet, personalens arbetsmiljö 

samt patienternas läkande. Det kan även fastställas att enkelrum är att föredra framför 

flerbäddsrum i avseende för en ergonomisk miljö, bättre planlösning och arbetsställning 

(Stall, 2012) 

 

2.2 Evidensbaserad design 

Evidensbaserad design är en metod som integrerar kunskap från olika forskningsdiscipliner i 

syfte att skapa god vårdarkitektur och stödjande vårdmiljöer. Varje patient bör ses som ett 

unikt projekt och utformningen av vården skall byggas på patientens erfarenheter (Ulrich, 
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2012). Det finns en länk mellan miljön som patienten vistas i och dennes psykiska- och 

fysiska hälsa. Relativt få sjukhus har blivit utformade med en evidensbaserad design, och 

förespråkare för en evidensbaserad design säger att utvecklingen idag har svårt att både se till 

säkerhet för personal, effektiv drift  samt bästa ideala förutsättningar för att främja patienterna 

vård när det kommer till att bygga nya vårdmiljöer. Sjukhusmiljöer som skapas utifrån 

utbildning och designforskning kan vara en förutsättning för en säkrare och friskare vård 

(Stall, 2012). 

 

2.3 Rum på sjukhus 

Enligt en studie av Douglas och Douglas (2005) så bör rummen på ett sjukhus vara utformade 

så att de främjar patientens hälsa genom att vara en stödjande, hemtrevlig miljö som 

minimerar ångest och främjar läkning genom att ha en lugnande och stimulerande effekt. 

Enligt Ulrich et al (2008) finns det olika typer av rum på ett sjukhus; enkelrum och 

flerbäddsrum. I enkelrum vårdas endast en patient, medan det i ett flerbäddsrum kan vårdas 

flera patienter samtidigt med möjlighet att skärma av med så kallade skärmväggar (Ulrich et 

al., 2008). Modern vård bygger bland annat på att skydda patienternas integritet med 

placering i enkelrum. Fördelar som det fört med sig är att patienten kan behålla sitt privatliv, 

samtal med patienten om dennes tillstånd kan hållas så att sekretessen bibehålls, ljudnivån 

reduceras, infektionsrisken minskar och en god hygien blir lättare att upprätthålla (Søndergard 

Larsen, Hedegaard Larsen & Birkelund, 2013). 

 

 I en studie om vård på flerbäddsrum presenteras både för och nackdelar. Fördelar som att få 

stöd, samtal och umgås med sina rumskamrater kan ge patienten en känsla av trygghet och 

tidsfördriv. Fördelarna kan dock förändras till nackdelar väldigt fort beroende på vilka andra 

patienter som vårdas i samma rum (Persson & Määttää, 2012). Mer forskning om hur och till 

vem enkelrummen ska användas och hur patienterna påverkas av att endast vårdas i enkelrum 

behövs för att god omvårdnad ska kunna ges. Samt underlätta i sjuksköterskornas arbete 

genom att ha en strukturerad arbetsplan (Bloomer, Lee, Lewis, Biro, & Moss, 2016). 

 

2.4 Sjuksköterskan 

Det som vård och omvårdnad handlar om grundar sig i fyra metabegrepp, dessa är miljö, 

 människa, omvårdnad och hälsa (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). Florence Nightingale 

förutspådde fem miljöfaktorer som idag skulle vara avgörande för hälsa. Ren luft, rent vatten, 
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effektiv dränering, renlighet och ljus (Davies, 2012). När en människa drabbas av sjukdom 

blir denne beroende av miljön runt omkring som på det viset kan påverka välbefinnandet. 

Miljön inom vården kan ses ur två perspektiv ett psykosocialt och ett fysiskt, som omfattar 

både aktiviteter, upplevelser, relationer, förväntningar och bemötande. Därför kan den 

omgivande miljön och de personliga förutsättningarna tillsammans kompensera förlorade 

resurser hos patienten (Wijk & Nordin, 2017). Enligt svensk sjuksköterskeförening, 2016 

bygger sjuksköterskans ansvarsområde på att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa samt lindra lidande. Att ha förståelse för patienters olikheter, autonomi, respektera de 

mänskliga rättigheterna och kunna ingripa när människors hälsa hotas är något som ingår i 

professionen för att kunna utveckla och bevara yrkeskompetensen. Omvårdnad bygger på en 

humanistisk människosyn som är relaterat till grundläggande meningar om människan och 

dennes livsvärld. Människan ses som skapande och aktiv i ett större sammanhang. Synen eller 

förståelsen av vad en människa är ligger till grund för val av åtgärder och som grund för 

värderingar. Med detta menas att omvårdnad utgår från människan som en enhet, som ska ses 

som en individ, som har möjlighet att ta ansvar och göra egna val (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

 

2.5 Patienten 

Att vara patient skriver Kristensson Uggla (2014) är som att vara den enskilda individen som 

är i behov av vård. Att som patient vårdas på sjukhus innebär många utmaningar, som 

upplevelsen av att befinna sig i underläge samt att uppleva rädsla för att bli misstrodd och 

missförstådd. Det finns tre olika kategorier av underläge och beskrivs av Kristensson Uggla 

som, det institutionella underläget där patienten befinner sig längs ned i hierarkin och 

automatiskt hamnar i beroendeställning. Det existentiella underläget som beskrivs som en 

begränsning av den individuella upplevelsen av var och ens varande i samhället som vård på 

sjukhus kan innebära, vilket leder till en förändrad självbild på grund av ökad utsatthet och 

sårbarhet. Tredje underläget är den kognitiva begränsningen, vilken beskrivs som en 

kunskapsskillnad mellan patienten och vårdpersonalen. För ett lyckat möte mellan patienten 

och vårdpersonalen menar Hjalmarsson(2013) att det krävs ett öppet förhållningssätt. Det 

finns inget rätt eller fel i hur strategin för bemötandet bör gå till, utan de viktiga är hur 

patienten upplever sin situation. Självinstinkt, kunskap och inlevelseförmåga med förmåga att 

kunna lyssna in människan bakom patienten är nyckeln till det lyckade vårdmötet. 
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2.6 Personcentrerad vård 

Patienters upplevelse av delaktighet i sin vård är viktig i nutidens omvårdnad, den finns även 

beskriven som personcentrerad vård som är en av sex pelare i sjuksköterskans 

kärnkompetenser. Patienten ska ses som experten på sin sjukdom och är en central del i 

omvårdnadsteamet (Leksell & Lepp, 2013). Att som människa drabbas av sjukdom och bli 

tvungen att förlita sig på vårdpersonalens kompetens och kunskap kan upplevas som en 

förlust av integritet, värdighet, självbestämmande och att bli sårbar som patient. Här är det 

viktigt att som sjuksköterska i ett tidigt skede värna om patientens existentiella behov och 

genom att ge god omvårdnad på ett personligt plan, inge hopp och minska lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Tre nyckelbegrepp inom personcentrerad vård finns beskrivna 

av Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (2017) och dessa är; 

partnerskap, patientberättelsen och dokumentation. Partnerskapet mellan patienten och 

vårdpersonalen som ska vara respektfullt och ömsesidigt och kunna spegla personen bakom 

patienten. Detta beskriver även McCormack och McCane (2017) som relationen mellan 

människor. Patientberättelsen är central för en djupare förståelse för hur patienten upplever 

sin sjukdom och sin existentiella värld samt för att kunna strukturera en gemensam 

omvårdnadsplan med fokus på patientens välbefinnande (GPCC, 2017). McCormack och 

McCane (2017) menar att den sociala världen är människans mening och varande i sin 

omgivning, att vara med sig själv beskriver sjuksköterskans ansvar att tillvarata patientens 

värderingar och föreställningar. Att kunna analysera den egna inställningen och egna 

värderingar är viktigt i avseende att kunna möta patienten på ett personcentrerat plan 

(McCormack & McCane, 2017.). Dokumentation ska föras och ständigt vara levande och 

uppdaterad, detta för att patienten ska få bästa tillgängliga vård utifrån patientens egna 

förutsättningar. Dokumentationen ska även finnas tillgänglig för patienten att ta del av 

(GPCC, 2017). Att vara på plats, beskrivs som patientens upplevelse av att vårdas i miljön 

som denne befinner sig i och hur detta påverkar patienten som helhet (McCormack & 

McCane, 2017). 

 

3. PROBLEMFORMULERING 

Den fysiska miljön på sjukhus är av betydelse för patientens hälsa och välmående. Det finns 

olika typer av rum på sjukhus, dessa är enkelrum och flerbäddsrum. I och med dagens 

byggnationer av sjukhus blir det vanligare med enkelrum för att bevara integritet, minska 

infektionsrisken samt upprätthålla en god hygien. I en evidensbaserad design är patientens 
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egen erfarenhet av den fysiska miljön en viktig del. Då vården bör vara personcentrerad är det 

av värde att undersöka vad patienter upplever när de vårdas på ett enkelrum och inte bara 

lägga fokus på det kliniska. 

 

4. SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt är att med fokus på den fysiska miljön beskriva patienters 

upplevelse av att vårdas på enkelrum. 

  

5. METOD 

Metod delen beskriver tydligt hur studiens resultat tagits fram utifrån urval av artiklar, 

samarbetet mellan författarna samt etiska överväganden och validitetsvärdering. 

 

5.1 Design 

Denna studie utfördes som en litteraturöversikt med både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

En litteraturöversikt är en systematisk genomgång av litteraturen inom ett visst område. 

Litteraturen bör vara vetenskaplig, i form av originalartiklar som är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter (Friberg, 2012). 

 

5.2 Urval 

Databaser som användes för sökning av artiklar i litteraturöversikten var Pubmed, Cinahl och 

Science Direct, bilaga 3. Dessa källor användes för att de är fokuserade på vård och 

omvårdnad, och för att få fram relevanta sökresultat (Forsberg & Wengström, 2013). Artikeln 

av Douglas, & Douglas, (2004) återfanns i Schreuder, (2016) artikels referenslista även 

artiklarna av Maben, Griffiths, Penfold, Simon, Anderson, Robert, Pizzo, Hughes, Murrells 

och Barlov (2015) samt Janssen, Klein, harris, Soolsma och Seymour (2000) återfanns i 

referenslistor från redan valda artiklar för  resultatet. För att få fler artiklar med relevans till 

syftet användes ämnesordboken https://mesh.kib.ki.se som gav synonymer till använda 

sökorden experience; perspective, preference och single room; environment, hospital room 

och accomodation (Forsberg &Wengström., 2013) Boolesk sökteknik vilket innebar att AND, 

OR och NOT användes för att få bättre relevans till syftet. Trunkering användes med * som 

ändelse på sökorden istället för direkt böjning och gav ett bredare resultat av sökningarna 

(Friberg, 2012). Vi använde oss av högskolan dalarnas bibliotekstjänst att rådgöra och få hjälp 



 

12 
 

med sökningar i databaser av en bibliotekarie, detta bidrog till en bättre sökteknik men 

resulterade inte i att fler relevanta artiklar hittades. Inklusionskriterier var patienters 

upplevelse av vård på enkelrum på sjukhus. Exklusionskriterier var patienter som vårdas på 

intensivvårdsavdelning och i kommunal omsorg. Dokumentation av sökningar har skett 

regelbundet under arbetets gång och presenteras i sökmatris i bilaga 3. Sökåren för artiklarna 

har fått sättas till arton år för att få ett fylligt resultat vilket kan ha bidragit till att viss 

forskning inte kopplar till personcentrerad omvårdnad som nyare forskning vilket kan 

upplevas som en svaghet. Artikelmatrisen i bilaga 4 visar artiklarnas kvalité och ger en 

sammanfattning om artiklarnas relevans för resultatet. Totalt valdes 13 artiklar ut efter att 

granskningen och valideringen var gjord. 

 

5.3 Värdering av artiklarnas kvalitet  

Artiklar som i titeln hade relevans till syftet valdes ut för vidare granskning. Om relevans till 

syftet inte fanns i abstraktet eller i artiklarnas resultat valdes artikeln bort. Artiklarna som valts 

ut har granskats enligt modifierade mallar se bilaga 1, 2 och 4 av Forsberg & Wengström, 

(2006). Mallarna poängsätter artiklarnas kvalité i en 25 poängskala för kvalitativa artiklar och 

29 poängskala för kvantitativa artiklar med ja eller nej alternativ (Forsberg & Wengström, 

2006). Varje ja svar ger en poäng. Antal poäng adderas och delas med maxpoäng per mall vilket 

gav en procentvärdering av artiklarna. Artiklar med medel till hög poäng vilket innebar 51-

100% inkluderades till resultatet (Willman, Stoltz, Bahtsevani, 2006) 

 

5.4 Tillvägagångssätt 

Författarna till denna litteraturstudie har både arbetat via onlinedokument samt träffats. Båda 

har delat på ansvaret för att söka fram artiklar till bakgrund, resultat och diskussion. 

Sökningarna har begränsats med inklusions och exklusionskriterier. Till en början begränsades 

sökåren till fem år för att få så relevant resultat som möjligt men fick till slut ändras till att 

omfatta artiklar skrivna år 2000-2018 för ett bredare underlag till resultatet. Artiklarna är peer-

reviewed och skrivna på engelska. Tretton artiklar som tillslut valdes ut som relevant för 

litteraturöversiktens resultat har lästs flertalet gånger för att helheten skall förstås. Därefter har 

artiklarna sammanfattats i en översatt version med relevant innehåll för syftet med hjälp av 

https://translate.google.com/. 
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5.5 Analys och tolkning av data 

Artiklar som valts ut till resultatdelen har översatts till svenska från engelska med 

https://translate.google.com/ och dokumenterats i en kort sammanfattning med relevans till 

valt syfte. Artiklarna är av varierande kvalité vilket framgår av värderingsmallarna i bilagorna 

1 och 2. Metoderna som används till studierna som ligger till grund för inkluderade artiklar 

varierar. Artiklarna i denna litteraturöversikt är till största delen kvalitativa men även 

kvantitativ och mixmetod har inkluderats. Resultatet av analyserna av utvalda artiklar har 

resulterat i fyra kategorier som är begrepp som återkommer i samtliga artiklar och är relevant 

för syftet, två av dessa har bildat underkategorier för en bättre förståelse för helheten. 

 

5.6 Etiska överväganden 

I samtlig vetenskaplig forskning ska de individer som deltar skyddas, detta genom att 

forskaren söker etiskt tillstånd hos lokal eller regional etisk kommitté (Forsberg & 

Wengström., 2013). Etik i studier innebär inte bara det etiska skyddet för människor, utan ska 

också skydda förtroligheten mot läsaren. Vilket innebär att författaren så sanningsenligt som 

möjligt ska analysera studiernas innehåll (Polit & Beck., 2012). I denna litteraturöversikt 

återges alla resultat utan uppsåt att förfalskas eller förvrängas. Studierna har beskrivits så 

korrekt som möjligt med tillförlitlighet och uppriktighet. Studierna som används i denna 

litteraturöversikt har blivit etiskt granskade (CODEX, 2018)  
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6. RESULTAT 

Resultatet redovisas utifrån studiens syfte, att beskriva patienters upplevelse av att vårdas på 

enkelrum och bygger på tretton vetenskapliga artiklar. Resultatet redovisas utifrån fyra 

kategorier, två av dessa har underrubriker för en bättre förståelse av helheten. Studierna som 

ligger till grund för artiklarna är utförda i England, Sverige, USA, Canada, Holland och 

Portugal. 

 

 

6.1 Socialt stöd  

Att vårdas på enkelrum kan för patienten upplevas som socialt isolerande, då patienten blir 

avskärmad från det vardagliga livet och de vardagliga göromålen. Vilket i sin tur kan leda till 

att patienten utvecklar och upplever en inre stress, som skapar onödigt lidande för patienten 

samt bidrar till extra vårddagar och kostnader (Schruder, Lebesque och Bottenheft, 2016). Det 

sociala stödet beskrivs vidare av Schruder, Lebesque och Bottenheft, 2016 som patientens 

upplevelse av känslomässigt och informativt stöd av anhöriga. Att ha socialt stöd behöver 

nödvändigtvis inte betyda att patienten har social närvaro av anhöriga. Utan endast vetskapen 

om anhörigas möjlighet till övernattning i en nära omgivning kan för patienten skapa en 

upplevelse av lugn och minskad stress samt ökat välbefinnande. Att det i patientrummet kan 

finnas möjlighet till möblering då anhöriga kommer på besök kan också främja patientens 

upplevelse av lugn och minskad stress vilket endast är möjligt om vården bedrivs i enkelrum 

(Campos, Devlin, & Pereira, 2017; Florey, Flynn & Isles, 2009; Browall, Koinberg, Falk och 

Wijk, 2013). En fysiskt stödjande miljö kan enligt Browall, Koinberg, Falk och Wijk, 2013 

underlätta för och främja det sociala stödet från familj och anhöriga hos patienten. Men det 

kan också handla om patientens upplevelse av bevarad integritet som skapar en upplevelse av 

kontroll över sin egen situation personcentrerade vård samt välbefinnande. Det sociala stödet 

är av stor betydelse för patientens upplevelse och behov av att bli sedd som människa och inte 

bara som en patient. Det är därför angeläget att vårdpersonalen visar intresse och tar sig tid till 

Socialt stöd

• Relationer

Autonomi & 
Kontroll

• Säkerhet & 
trygghet

Komfort
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att verkligen bjuda in till samtal med patienten för att denne ska uppleva gemenskap samt 

skapa förtroende för personalen (Browall et al., 2013). 

 

6.1.1 Relationer  
 
Enligt en studie av Maben et al, (2015) så upplever patienter som vårdas på enkelrum en 

större kontroll över sin egen situation. Patienterna beskriver att vården i enkelrum gör att de 

kan bortse från andra patienters oro. Vilket i sin tur leder till att patienterna kan lägga fokus 

på sig själva istället för att fokusera på andra patienter och på så vis skapa en upplevelse av att 

finna styrka och energi i sig själv. Även fast patienter kan uppleva en känsla av kontroll över 

sin situation samt finna styrka och energi i enkelrum, kan de också uppleva en känsla av att de 

är isolerade då de saknar relationer med andra patienter. De patienter som vårdas i enkelrum 

har enligt Browall et al, (2013) en möjlighet att välja om de vill uppleva gemenskap och 

umgänge med andra patienter, vilket i sin tur leder till bevarad integritet hos patienten. 

Integriteten hos en patient kan upplevas gå förlorad om denne blir placerad i en gemenskap i 

ett flerbäddsrum fast denne vill vara för sig själv, eller blir isolerad från patienter i ett 

enkelrum fast denne önskar gemenskap med andra patienter. Enligt Maben et al. (2015) kan 

möjligheten till umgänge med andra patienter i enkelrum upplevas som begränsad. Detta kan i 

sin tur leda till en önskan från patienterna om bättre möjligheter till vistelser i dagrum samt 

organiserade aktiviteter på avdelningen för att uppleva känslan av en gemenskap och inte 

uppleva känslan av att vara isolerad.  

 

6.2 Autonomi och kontroll  

Med autonomi menas rätten och upplevelsen av att bestämma över sina egna handlingar, 

beteenden samt att uppleva kontroll över sig själv och sin situation (Schruder et al., 2016). 

Vidare beskriver Schruder et al, (2016) att patienter upplever kontroll och autonomi om de får 

ha tillgång till förvaring av personliga tillhörigheter, kunna ändra belysning i rummet från 

sängen, byta tv kanal själv, ha en ringklocka vid sängen för att tillkalla personal, samt att 

kunna hitta stunder för att vila. Men patienterna i enkelrum på sjukhus kan även beskriva att 

de upplever en brist på kontroll och förlorad autonomi då de eventuellt blir beroende av 

personal för att kunna klara av och kunna utföra vardagliga göromål. Då patienten upplever 

brist på kontroll och förlorad autonomi kan detta leda till en upplevelse och känsla av stress 

och depression, patienten kan sedan på grund av detta få sämre immunförsvar och högt 

blodtryck (Schruder et al., 2016). Enligt Campos, Devlin, Pereira & Lima, (2017) & Schruder 
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et al, (2016) & Maben et al, (2015) & Browall et al, (2013) beskriver patienter som vårdats i 

enkelrum att de upplever att stressnivån minskar då de upplever sig ha kontroll över sig själva 

och kan styra över saker och distraktioner i enkelrummet. Patienterna som vårdades i 

enkelrum upplevde även att deras autonomi bevarades då de kunde styra så pass mycket över 

sig själva och vården blev på så vis personcentrerad och positiv.  

 

6.2.1-Säkerhet och trygghet 

Säkerhet och trygghet på sjukhus kan upplevas olika från patient till patient beroende på 

tidigare upplevelser, erfarenheter och personliga värderingar. Upplevelsen av säkerhet och 

trygghet på sjukhus kan för patienterna påverkas av faktorer som belysning, översikt utöver 

rummet, förvaring av personliga tillhörigheter samt en eventuell flyktväg om en olycka skulle 

inträffa (Schruder et al., 2016). Enligt Nahas, Patel, Duncan, Nicholl & Natwani (2015) 

upplever patienter ingen skillnad av att känna sig ensam eller isolerad som kan påverka 

upplevelsen av trygghet och säkerhet beroende på om de vårdas i ett enkelrum eller i ett 

flerbäddsrum. Persson, Anderberg och Kristensson-Ekwall (2015) menar att de patienter som 

vårdas på flerbäddsrum uppleva säkerhet och stöd av de andra patienterna som vårdas i 

rummet, vilket inte kan upplevas av de patienter som vårdas i enkelrummen. Browall et al 

(2013) menar att de patienter som vårdas i enkelrum upplever det som positivt att få välja om 

de vill umgås med någon annan patient eller inte. Då patienterna upplevde att deras integritet 

bevarades när de hade valmöjligheten att kunna bestämma vilka de skulle umgås med, vilket i 

sin tur ledde till en upplevelse av trygghet. Patienterna som vårdades i enkelrum upplevde 

även att de fick bättre sömnkvalitet, upplevde en högre standard av renlighet och god hygien 

jämfört med när de hade vårdats i flerbäddsrum, de upplevde även en känsla av säkerhet då de 

fick en mer regelbunden smärtkontroll då sjuksköterskorna tittade till dem regelbundet för att 

se hur de mådde (Browall et al., 2013; Maben et al., 2015). Garzon-Lorenz & Dreher (2011) 

menar istället att patienter som vårdas i enkelrum beskriver att de inte är lika regelbundet 

övervakade som de patienter som vårdas i flerbäddsrum vilket resulterar i att fallolyckor är 

vanligare på enkelrum än på flerbäddsrum och det i sin tur kan leda till en upplevelse av 

förlorad säkerhet och trygghet hos patienten. Då det inte anses vara någon skillnad i att bli 

smittad av sjukhusrelaterade infektioner beroende på om patienten vårdads i ett enkelrum eller 

i ett flerbäddsrum så bidrar detta till en positiv upplevelse av säkerhet och trygghet positiv hos 

patienter, då sjukhusen upprätthåller en god hygien och har bra rutiner kring smittspridning 

(Garzon-Lorenz & Dreher, 2011; Maben et al., 2015). 
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6.3 Komfort  

Rummen på ett sjukhus bör vara utformade så att de främjar patientens upplevelse av hälsa 

och komfort genom att vara en stödjande miljö som minimerar ångest och främjar läkning 

genom att ha en lugnande och engagerande effekt. Patienter kräver också en miljö i rummet 

som ger en hemtrevlig upplevelse och belyser en normal livsstil (Douglas & Douglas., 2004). 

Upplevelsen av att vårdas i enkelrum beskrivs av en del patienter som komfort och kan liknas 

med att bo på hotell. Då det medför fördelar som egen toalett som leder till en förbättrad 

hygien, lägre bullernivå än i flerbäddsrum, patienten får själv välja vilken belysning det ska 

vara i rummet, sekretessen kan bibehållas, omgivningen samt atmosfären och upplevelsen för 

patienten kan på så vis liknas med dennes hemmiljö (Maben et al., 2015; Janssen & Klein et 

al., 2000). Patienterna upplever att sjukhusets miljö påverkar hälsan och välbefinnandet 

positivt om det ger ett hemtrevligt intryck med komfort och en stödjande miljö som är 

välskött och upprätthåller en god hygien (Schruder et al., 2016; Douglas & Douglas, 2004). 

Devlin, Andrade, & Carvalho (2016) menar att patienters upplevelse av komfort i enkelrum 

på sjukhus påverkas av rummets utseende och distraktioner. Om enkelrummet har utsikt mot 

naturen och släpper in mycket solljus, har en tilltalande inredning, samt har en tv, eget 

badrum och avsaknad av omgivande oljud så bidrar detta till en för patienterna 

stressreducerande effekt som minskar smärta och lidande och bidrar till en upplevelse av 

komfort. Det kan också vara en del av patientens välbefinnande. Schruder et al (2016) menar 

att för att tillgodose patientens sociala stöd och upplevelse av komfort bör patientrummet vara 

väl möblerat med en genomtänkt placering av bord och stolar för att underlätta då anhöriga 

kommer på besök. Samt kunna ge möjlighet till övernattning för anhöriga om så önskas, för 

att tillgodose patientens upplevelse av komfort. Även bemötande från vårdpersonalen var 

viktigt för patienternas upplevelse av komfort och välbefinnande i en redan utsatt situation, då 

själva känslan av hur det känns att vårdas på rummet och hur patienten upplever detta spelar 

roll för dennes tillfrisknande (Maben, Griffiths, Penfold, Simon, Anderson, Robert, Pizzo, 

Hughes, Murrells & Barlow, 2015). Hur miljön, komfort och att vårdas på sjukhus upplevs är 

olika från patient till patient. Miljön på sjukhus upplevs inte som isolerande av patienterna. 

Men något som många patienter beskriver är att de vill ha utrymme för att kunna bevara sitt 

privatliv och få ha möjligheten till att välja om de ska vårdas på ett enkelrum eller ett 

flerbäddsrum för att integriteten och självbestämmandet ska kunna bevaras, samt att en 
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personcentrerad vård kan bedrivas (Douglas & Douglas, 2004; Maben et al., 2015). 

 

6.4 Ensamhet och Isolering 

Patienter som vårdas på enkelrum kan uppleva det som isolerande och ensamt då de blir 

avskärmade från andra patienter och personal. Framförallt är det de äldre patienterna som 

upplever att de är isolerade och känner sig ensamma. Då de upplever en osäkerhet ifall något 

oväntat skulle hända och det kanske inte finns någon personal i närheten som kan hjälpa, eller 

att det inte finns någon annan patient som kan uppmärksamma personalen om den berörda 

patienten behöver hjälp (Persson et al., 2015; Maben et al., 2015). Vidare menar Persson et 

al., (2015) att patienter som vårdats länge på ett enkelrum och blivit bättre i sitt 

sjukdomsförlopp beskriver tiden av en evigt lång väntan, då de mestadels tillbringade sina 

dagar för sig själva på rummet. Då patienterna upplevde tiden som en evigt lång väntan ledde 

detta till att patienterna även upplevde en känsla av övergivenhet, ensamhet och osäkerhet. 

Enligt Florey, Flynn & Isles (2009) & Campos, Devlin, & Pereira (2017) är patienter som 

vårdas på enkelrum mer benägna att känna sig ensamma och det påverkar upplevelsen av 

välbefinnande negativt. Maben et al (2015) menar att patienter som vårdas på enkelrum 

beskriver att de upplever en osäkerhet av att lämna sina rum, för att de tror sig inte vara 

tillåtna att lämna rummen för att interagera med andra människor. Därför stannar patienterna 

som är placerade i enkelrum ofta på sina rum och upplever på grund av detta isolation, 

ensamhet och minskat välbefinnande. Enligt Florey, Flynn & Isles (2009) & Campos, Devlin, 

& Pereira (2017) upplever sig patienter som vårdas på enkelrum mindre benägna att störas av 

buller och oljud än vad patienter som vårdas i flerbäddsrum gör, vilket kan påverka 

upplevelsen av välbefinnande positivt. Då enkelrum är anpassat för ommöblering underlättar 

det för anhöriga att komma på besök, då rummet kan anpassas efter de anhöriga och patienten 

så det passar deras upplevelse av besöket. Vilket leder till att patienten beskriver en  

upplevelse av socialt stimuli från de anhöriga och inte upplever känslan av ensamhet. Florey, 

Flynn & Isles (2009) menar också att det är vanligare att äldre patienter som vårdas i 

enkelrum upplever att de är mer ensamma och isolerade än de patienter som är yngre och 

vårdas på enkelrum. Detta på grund av att många äldre patienter lever ensamma utanför 

sjukhuset och inte har några anhöriga runt omkring sig, och upplevelsen av ensamhet, 

isolering och att vårdas på sjukhus då blir extra tydlig. Därför önskar ofta äldre personer som 

vårdats på enkelrum att få bli vårdade på ett flerbäddsrum om de skulle bli inlagda något mer 

på sjukhus, för att få känna gemenskap och slippa uppleva känslan av ensamhet och isolering. 
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Enligt Nahas, Patel, Duncan, Nicholl & Nathwani (2015) finns det ingen större skillnad i om 

patienten beskriver att de upplever ensamhet och isolering beroende på om de vårdas i 

enkelrum eller flerbäddsrum. De menar att det är den sociala stimulin som är viktigt för 

patienternas upplevelse. Som att personalen tittar till patienterna regelbundet och att 

patienterna har tillgång till en ringklocka vid sängen för att kunna tillkalla personal, på så vis 

upplevde patienterna säkerhet och att deras sociala stimuli tillfredsställdes även om de inte 

hade kontakt med de andra patienterna. Det var själva känslan och upplevelsen av att veta att 

de hade andra människor i närheten som blev viktigt och tillgodosåg patienternas behov av 

socialt stimuli och trygghet. Reid, Wilson, Andersson & Maguire (2015) menar att 

placeringen av enkelrum spelar roll för patientens upplevelse av ensamhet och isolering. Är 

enkelrummet placerat så att många människor passerar förbi och patienten kan se ut till 

korridoren upplever patienten en minskad känsla av att vara ensam och isolerad. Medan de 

patienter som vårdas i enkelrum som är belägna där de inte passerar så mycket människor 

eller att patienten inte kan se ut till korridoren upplevde en mer omfattande känsla av 

ensamhet och isolering. Browall et al (2013) & Maben et al (2015) menar att patienterna 

uttrycker att de vill ha en möjlighet till att välja om de vill umgås och ha gemenskap med 

andra patienter eller om de vill vara ensamma när de vårdas på sjukhus. Så att vården på så vis 

kan bli så personcentrerad som möjligt och patientens integritet samt upplevelse av att vårdas 

på sjukhus blir så positiv som möjligt, då patientens självbestämmande bevaras. Enligt 

Garzon-Lorenz & Dreher (2015) kan en mix av enkelrum och flerbäddsrum på sjukhus kan 

vara det optimala. Då det kan ge patienterna en valmöjlighet till att välja i vilken rumstyp de 

vill vårdas, samt bidra till att patienterna känner sig delaktiga i sin vård och har möjlighet att 

påverka den och upplevelsen av ensamhet och isolering kan på grund av detta minska. 

 

7. DISKUSSION 

I diskussionen sammanfattas arbetet med studien som helhet, styrkor och svagheter diskuteras 

och resultaten knyts ihop till en reflekterande slutsats (Friberg, 2012) 

 

7.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Patienters upplevelse av sin vård på sjukhus är inte enbart beroende av i vilken sorts rum 

denne vårdas i. Det visar sig i studier att faktorer i rummen samt patienternas personlighet 

snarare bidrar till upplevelsen. Fyra olika kategorier får i denna studie beskriva patientens 

upplevelse av att vårdas på enkelrum; socialt stöd, autonomi, komfort och isolering. 
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 Fördelar med att vårdas på enkelrum kan vara att uppleva sig ha en valmöjlighet i interaktion 

med andra människor. Egen privat förvaring, egen toalett och ett rum med positiva 

distraktioner som egen tv, utsikt genom fönstret skapar en hemlik miljö som ger patienten en 

känsla av lugn och som bidrar till minskad stress och oro. Det kan även upplevas isolerande, 

osäkert och ensamt att vårdas på enkelrum. Särskilt äldre patienter kan känna en oro inför att 

inte kunna exempelvis påkalla hjälp vid plötslig försämring. Sociala kontakter som skulle 

kunna bidra med en för stunden distraktion i sin egen sjukdomsvärld är enklare att 

tillhandahålla i ett flerbäddsrum än i ett enkelrum. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Socialt stöd 

Idag vårdas patienter på sjukhus både i flerbäddsrum och i enkelrum, det finns både för och 

nackdelar med båda rumsvarianterna vilket framgår från resultatet. Patientens behov av 

socialt stöd från anhöriga ökar vid inläggning på sjukhus då det är en utsatt situation för 

patienten. Den fysiska miljön i enkelrum spelar då en stor roll då upplevelse av privathet och 

integritet kan bevaras, vilket kan vara viktigt i en utsatt situation och bidrar till en 

personcentrerad vård. Enkelrum underlättar för möblering och övernattning för anhöriga, som 

också de bidrar till en upplevelse av socialt stöd (Browall et al., 2013; Ulrich, 2012). Socialt 

stöd kan verka till bättre följsamhet i den egna vården hos patienterna och kan därmed bidra 

till gynnsamma effekter som välmående (Hammash et al., 2017) Som personal på sjukhus är 

det viktigt att arbeta personcentrerat då patienter uttrycker att de vill bli sedda som en person 

och inte bara som en patient (Browall et al., 2013, McCormack & McCane., 2017). I 

flerbäddsrum finns inte samma möjligheter till möblering och övernattning för anhöriga, samt 

bevarad privathet och integritet då patienterna ofta skiljs åt med bara ett skynke eller 

skiljevägg. Men det sociala stödet kan i flerbäddsrum komma från andra patienter och 

personal, vilket kan spela en stor roll om inte patienten har några anhöriga. Att placera en 

patient som är i behov av socialt stöd i enkelrum men som inte har några anhöriga kan göra så 

att patienten inte upplever välbefinnande och upplever ensamhet. Detta ställer krav på resurser 

för socialt stöd från andra håll, som att vårdpersonalen regelbundet tittar till patienten för ett 

personcentrerat förhållningssätt ska uppfyllas. 

 

Autonomi 

Att ha rätt att bestämma över sina egna handlingar, beteenden och kontroll kallas för 
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autonomi. Faktorer som kan påverka känslan av upplevd autonomi är bland annat att kunna 

byta tv kanal själv, ha tillgång till personliga tillhörigheter och ändra belysning i rummet 

(Schruder et al., 2016). Patienter som vårdas i enkelrum får mer frihet att kunna bestämma 

själva om de vill ha lyset tänt, titta på ett speciellt program på tv eller ändra volymen på tv:n. 

Medan de patienter som bor i flerbäddsrum behöver ta hänsyn till och anpassa sig efter 

varandra. Vissa patienter kan då uppleva att deras autonomi går förlorad vilket kan ses som ett 

misslyckande i att upprätthålla en personcentrerad vård för den enskilde individen. Då 

autonomin är centralt inom den personcentrerade vården (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010). Resultatet i denna litteraturöversikt visar att patienter som vårdas på sjukhus och blir 

beroende av personal kan uppleva att de har brist på kontroll, vilket kan leda till bland annat 

depression och stress (Schruder et al., 2016). Utifrån patienternas synvinkel kan variationer 

som ålder vara faktorn som avgör om vård på enkelrum föredras eller ej (Reid et al., 2015). 

Att som patient vårdas i enkelrum och få känna att de har kontroll och kan ha 

självbestämmande kan bidra till att stressnivån hos patienten minskar. Vilket i sin tur leder till 

att patienten får vård utifrån sina egna förutsättningar, som speglar en personcentrerad vård 

(GPCC, 2017). 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visar även att vård i flerbäddsrum kan föredras av äldre 

som upplever en säkerhet och kultur av att ta hand om varandra visar en studie av, Van der 

Meide, Olthuis & Leget (2015). Att äldre patienter föredrar flerbäddsrum framför enkelrum 

kan bero på att de känner sig ensamma överlag, de kanske lever ensamma och inte umgås 

mycket med andra människor. Då blir flerbäddsrummet en källa för social samvaro, vilket i 

sin tur skapar en känsla av trygghet. Blir den äldre patienten som känner sig ensam sedan 

tidigare placerad i ett enkelrum kan denne uppleva en ännu större känsla av ensamhet än 

tidigare, som kan skapa stress och oro. Oavsett vilka förutsättningar människan bakom 

patienten har ska den personcentrerade vården alltid ske på individuell nivå då alla människor 

är olika (Leksell & Lepp, 2013). Medan patienter som vårdas i flerbäddsrum kan uppleva stöd 

och säkerhet av andra patienter i rummet, upplever de patienter som vårdas på enkelrum inte 

det (Persson et al., 2015). Det som påverkar om patienten känner sig ensam och isolerad eller 

inte är till stor del vilket socialt stimuli patienten har. Därför kan det krävas att personalen 

tittar till patienten regelbundet för att kunna tillgodose detta (Nahas et al., 2015). De patienter 

som vårdas på enkelrum har möjligheten att välja om de vill umgås med andra patienter eller 

inte, vilket leder till självbestämmande och upprätthållande av en personcentrerad vård 
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(Browall et al., 2013).  

 

Komfort  

Ett av nyckelbegreppen i personcentrarad vård enligt GPCC, (2017) är att vara på plats som 

beskriver patientens upplevelse av den miljö som denne befinner sig i .  

Rummen på sjukhus bör vara utformade så de främjar patientens hälsa genom att vara en 

stödjande miljö som har en lugnande effekt som minimerar ångest samt främjar läkning 

(Douglas & Douglas., 2004). Rummet bör också belysa en hemtrevlig miljö, som innefattar 

eget badrum, bevarad sekretess samt sänkt bullernivå (Maben et al., 2015). Enligt en 

evidensbaserad design så bör varje patient ses som unik och vården ska byggas på dennes 

erfarenheter. Miljön ska vara stödjande och arkitekturen god (Ulrich., 2012). Samtidigt som 

det ska strävas efter att se till varje enskild patients behov så kan det på samma vis vara svårt 

att göra det. Alla patienter kanske inte kan få tillgång till eget badrum, eller så blir de 

placerade i ett flerbäddsrum även om de skulle föredra ett enkelrum för att de kanske inte 

finns plats. Informeras patienten om situationen så kan denne ha förståelse och uppleva 

tillfredsställelse även fast inte dennes önskemål uppfylls  

. 

Isolering  

Vissa patienter som vårdas i enkelrum kan uppleva komfort och kontroll, medan andra kan 

känna en känsla av isolering (Maben et al., 2015). De patienter som vårdas på enkelrum och 

vistas mycket på sina rum kan uppleva sjukhusvistelsen och sjukdomsförloppet som en evig 

väntan. Vilket kan leda till en känsla av övergivenhet, osäkerhet och ensamhet (Persson et al., 

2015). Alla människor är olika och föredrar olika saker. Det förändras inte när de blir inlagda 

på sjukhus, då vissa personer föredrar enkelrum medan andra föredrar flerbäddsrum. Detta 

kan bygga på tidigare erfarenheter och inställningar till vården, eller så bygger det helt enkelt 

på hur de är som människor. Att ha förståelse för patientens autonomi, olikheter, kunna 

ingripa när människors hälsa hotas samt lindra lidande är något som ingår i sjuksköterskans 

profession samt beskriver personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening., 2016; svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Beroende på var enkelrummet är placerat spelar in på om 

patienten upplever isolering och ensamhet eller inte. Om enkelrummet är placerat där många 

människor passerar förbi och patienter kan se ut i korridoren känner de sig inte lika isolerade 

som om de blev placerade i ett rum där inte lika många människor passerade (Reid et al., 

2015). I och med byggandet av nya sjukhus verkar det vara en trend att enkelrum ska byggas 

och flerbäddsrummen försvinner i allt större utsträckning. Det som inte framgår eller tas 
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hänsyn till är patienternas önskemål då de uttrycker att de vill ha en valmöjlighet till vilket 

rum de ska vårdas i. För att ge patienterna en valmöjlighet och kunna göra vården 

personcentrerad så vore den optimala designen på sjukhus en mix av både enkelrum och 

flerbäddsrum (Garzon-Lorenz & Dreher., 2011; GPCC, 2017). Det som resultatet kan bidra 

med i det praktiska vårdarbetet är att bemötande och att lyssna på patienten kan bidra till att 

patienten känner välbefinnande och får ett snabbare tillfrisknande. Lika viktigt som det är 

viktigt att se till de kliniska aspekterna med patientrum kan det vara att se till de praktiska 

aspekterna och patienters välbefinnande. Detta bör inte glömmas i det dagliga arbetet. 

 

7.3 Metoddiskussion  

Denna litteraturöversikt har syftat till att ta reda på patienters upplevelse av att vårdas på 

enkelrum. Hade en intervjustudie gjorts med en begränsning inom upplevelsen av vård på 

enkelrum hade resultatet sett annorlunda ut. Aspekter som en fysisk vårdmiljö hade inte varit 

relevant och upplevelsen grundat sig på enbart patientens personliga värdering av 

omvårdnaden på enkelrum. Med hjälp av sökord och begränsningar har artiklar valts ut och 

eftersom området är relativt outforskat så fick åldern på artiklarna sättas till arton år tillbaka i 

tiden för att få tillräckligt med artiklar till ett resultat. Detta kan ha påverkat resultatet då äldre 

artiklar inte presenterar ett personcentrerat förhållningssätt på samma sätt som nyare artiklar. 

Äldre artiklar ska dock inte försummas då forskning som ligger till grund för studierna kan 

användas i utvecklande syfte. Databaserna gav sökresultat utifrån vård och 

omvårdnadsperspektiv vilket var en styrka utifrån valt syfte, hade andra databaser involverats 

hade resultatet visat andra aspekter som ej relaterade till syftet. Resultatet bygger på tretton 

vetenskapliga artiklar, och hade kunnat grundas på fler artiklar för ett bredare resultat om 

syftet till litteraturöversikten omformulerats. Med anledning av att hålla en begränsning inom 

ramen för vad som avsågs uppnås med studien fick ursprungligt syfte kvarstå. Åldersspannet 

på artiklar kunde inte utökas ytterligare då förekomsten av enkelrumsvård är en relativ ny 

företeelse. Sökningarna hade kunnat inkludera fler avdelningar såsom intensivvård och 

äldrevårdsomsorg men dessa vårdformer är av en annan karaktär och innefattar en helt annan 

vård än den på avdelningar för tex medicin och kirurgi vilket kunnat vinkla resultatet 

annorlunda. Texterna som slutligen valdes till resultatet speglar de fenomen som skulle 

undersökas. Artikelsökningarna visade att det finns en grupp forskare som studerar fenomenet 

med vård i enkelrum. Detta blev tydligt då olika konstellationer av ett begränsat antal forskare 

återkom i sökningarna.  
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Texterna är utförda i England, Sverige, USA, Canada, Holland och Portugal. Alltså sex länder 

och två världsdelar, vilket ger en styrka då de bidrar till ett bredare och tydligare resultat av 

vad patienter upplever i olika länder och världsdelar. Bredden på de kulturella skillnaderna 

kan även påverkat resultatet då olika kulturer värdesätter helt olika saker. Kulturen mellan 

individer från samma länder kan även variera, det som en individ värdesätter är för den andre 

individen otänkbart. Konsekvenser med studien är att det är ett sånt outforskat ämne, det var 

svårt att hitta relevanta artiklar till resultatet samt studien blev inte så bred. Hade studien 

byggts på ytterligare några artiklar hade de med fördel kunnat spegla ännu fler patienters 

upplevelser och bidra till eventuella förändringar i vårdarbetet. Till en början formades elva 

resultatkategorier som efter abstraktion bildade endast fyra huvudkategorier. Utifrån begrepp 

av relevans från utvalda artiklar formades dessa nya kategorier. För att skapa en helhet fick 

vissa kategorier underkategorier. Vid granskning av artiklarna till resultatet så upptäcktes 

även att alla artiklar verkar bygga på en och samma grund, Ulrich teori om enkelrum. 

Artiklarna på så vis kunde till viss del upplevas vinklade och opartiska men ger även en 

sammanfattande bild av de artiklarna som riktar sig mot patienternas upplevelse i förhållande 

till Ulrich teori. Alla artiklar kom fram till relativt liknande resultat och det var mycket som 

kom igen i alla artiklar. Utformningen av resultatkategorierna kan tyckas likna varandra, detta 

ger en styrka till resultatet då de utvalda artiklarna påvisar liknande slutsatser. Det kan även 

vara en svaghet då resultatet blir enformigt och inte helt tydligt utifrån patienternas upplevda 

omvårdnadserfarenheter 

 

7.4 Etikdiskussion 

Då den moderna vården som bedrivs i dagens samhälle bör vara personcentrerad är det av vikt 

i sjuksköterskans arbete att ha en etisk medvetenhet och se till patientens upplevelse av vården. 

Sjuksköterskeprofessionens etiska värde bygger på att visa och bli bemött med värdighet och 

respekt, skapa en upplevelse av hopp, mening och tillit, samt visa respekt för individens 

självbestämmande, sårbarhet och integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Den 

personcentrerade vården bygger på begrepp som ligger till grund för patientens behov. Dessa 

är relation som är mötet med andra människor. Social värld som är människans mening och 

varande i sin omgivning. Att vara med sig själv som är sjuksköterskans ansvar att bevara 

patientens värderingar och förhoppningar, samt analysera sina egna värderingar. Att vara på 

plats som är patientens syn på miljön och hur den påverkar patienten (McCormack & McCane, 
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2017). Att vårdas på sjukhus påverkar patienten både på ett socialt och personligt plan, och kan 

ur patientens synvinkel vara påfrestande då de skärmas av från det vardagliga livet. Det är därför 

av vikt för sjuksköterskan att ta reda på patientens upplevelse av att vårdas på sjukhus för att 

kunna bedriva en god vård som kan bli personcentrerad. Tas inte patientens upplevelse i 

beaktande kan inte personcentrerad vård bedrivas och välmående hos patienten kan inte uppnås. 

En litteraturstudie bygger på andra studiers resultat, och ska analyseras, omformuleras, tolkas, 

samt sammanställas utan att en felaktig uppfattning och mening skapas. Feltolkningar kan 

uppstå i det engelska språket trots att lexikon används. Materialet i denna litteraturstudie är efter 

bästa möjliga förmåga återgett för att inte vinkla eller undanhålla resultat. De artiklar som ligger 

till grund för resultatet har etiskt godkännande enligt CODEX (2018). 

 

7.5 Klinisk betydelse för samhället  

Att tillåtas välja i vilken typ av rum vården ska ske kan skapa ett snabbare tillfrisknande och 

kortare vårdtid för patienten och på så sätt skapa bättre tillgänglig vård för dem som behöver 

det samt en mindre belastning på vårdpersonalen. Även kostnader samt återinläggningar 

skulle kunna minska om patientens önskemål och förutsättningar tillåter en valmöjlighet 

gällande vård på enkelrum eller flerbäddsrum För att en evidensbaserad och personcentrerad 

vård ska kunna bedrivas måste möjligheten till val av vårdrum erbjudas och på detta sätt även 

minska sjukhusrelaterade infektioner, smitta och säkerställa en god hygien. Upplever 

patienten en känsla av kontroll, möjlighet och ges utrymme till att kunna påverka sin egen 

vård kommer välbefinnande att uppnås och ge en positiv bild av hälso-och sjukvården.  

 

7.6 Slutsats  

Resultatet i denna litteraturöversikt visar att patienter upplever både för och nackdelar med att 

vårdas på enkelrum. Fördelar är att patienten upplever sig ha kontroll och det underlättar för 

anhöriga att besöka eller övernatta hos patienten. Nackdelar är att de kan känna sig isolerade, 

ensamma och hjälplösa. Patienterna vill även ha en valmöjlighet om de ska vårdas i enkelrum 

eller flerbäddsrum. Patienter vill uppleva en hemtrevlig miljö på sjukhus, bli sedda, lyssnade 

på och bli bekräftade, på så vis uppnås välbefinnande.  

 

7.7 Förslag till vidare forskning  

Att så pass lite forskning ligger till grund för beslut om byggande av endast enkelrum på 

sjukhus är oroväckande. Forskningen borde lägga fokus på patienters upplevelser och 
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erfarenheter av vård i olika rumsdesigner för att få förståelse och kunna skapa en så bra 

utformning och design som möjligt innan beslut om nybyggnationer tas. I dagens moderna 

och vetenskapliga hälso-och sjukvård borde inte beslut tas innan en helhetsbild har skapats 

och alternativa metoder och designer givits utrymme att forska på. En begränsad grupp 

forskare som aktivt forskar inom patienters upplevelser av att vårdas på enkelrum är för lite 

för att framställa säkra och breda resultat inom området. Mer forskning och fler som forskar 

på ämnet behövs. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier 

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version utifrån Forsberg & Wengström (2008). 

 



 

 

 
Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier 

 Fråga Ja Nej 
1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 

Mallen är en modifierad version utifrån Forsberg & Wengström (2008).  



 

 

 
Bilaga 3 Söktabell 

Databas  Sökord Antal 
träffar  

Urval 
efter 
lästa 
titlar 

Urval efter 
lästa 
abstrakt 

Antal utvalda artiklar 
till resultat efter 
genomläsning av 
artiklar, n=15 

Pubmed Single room 
AND 
Preference 

146 
 
14 
 

32 
 
2 

4 
 
2 

2 
 
1 

PubMed Experience  
OR 
Preference  
AND 
Single room 

 
 
 
 
1093 

 
 
 
 
49 
  

 
 
 
 
11 

  
 
 
 
2 

Pubmed Patient 
AND  
room 

  
 
35586 

 
 
15/367 

 
 
6 

 
 
1 

Pubmed Patient 
AND 
Room 

 
 
20271 

 
 
15/367 

 
 
2 

 
 
1 

Pubmed Perspective 
OR 
Experience  
AND 
Accomodation 
OR 
Environment 
AND 
Care 

 
 
 
 
 
 
 
 
9475 

 
 
 
 
 
 
 
 
17/287 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Pubmed Hospital room 
AND 
perspektive 

 
 
212 

 
 
8 

 
 
2 

 
 
1 

Science 
Direct 

Hospital room 
AND  
patient 

 
 
454 

 
 
50 

 
 
5 

 
 
1 

Artikeln av Douglas, & Douglas, (2004) återfanns i Schreuder, (2016) artikels referenslista. 

Artiklarna av Maben et al., 2015 samt Janssen et al, 2000 återfanns i referenslistor från artiklar som 

ligger till grund för resultatet. 



 

 

 
Bilaga 4 Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet 

Författ
are   
År   
Land 

Titel Syfte Design   
  
Metod 

Delt
agar
e 

Resultat Kvali
tetsgr
ad 

Claudia 
Campos 
Andrade 
Ann 
Sloan 
Devlin, 
Cícero 
Roberto 
Pereira, 
Maria 
Luísa 
Lima 

 
2017 

USA & 

Portugal 

Do the 
hospital 
rooms 
make a 
differen
ce for 
patiente
s stress? 
A 
multilev
el 
analysis 
of the 
role of 
percived 
control, 
positive 
distracti
on and 
social 
support. 

Att testa 
Ulrich´s teori 
om stödjande 
design i en 
fältstudie 
Även att 
identifiera 
hur 
sjukhusrumm
ens 
inredning/utf
ormning 
påverkar 
patienternas 
upplevda 
stress. 
  
  
  
(USA-endast 
enkelsalar) 

Mixmetod 
Objektiv och 
subjektiv 
mätningar. 

n=236 Visar att positiva 
distraktioner 
(inredning) 
av 
patientrummen 
har betydelse för 
patienters 
upplevda stress. 
Av mindre 
betydelse är 
upplevd kontroll, 
social kontakt 
samt rummens 
design. 

Hög 
80% 

J. Reid, 
K. 
Wilson, 
K. E. 
Anderson
, C. P. J. 
Maguire 
 
2014 

England 

Older 
inpatient
s` 
Room 
preferen
ce: 
Single 
versus 
shared 
accomm
odation 

Att ta reda på 
vart de äldre 
patienterna 
föredrar att 
bo 
på sjukhus, 
singelsal eller 
delad sal. 
Även vart de 
föredrar att 
inta sina 
måltider, i 
dagrum eller 
vid 
sängkanten. 

Mixmetod 
Objektiv och 
subjektiv. 
 

n=43 
2008 
n=46 
2013 

37,2 % föredrog 
singelrum 2008. 
84,8% föredrog 
singelrum 2013. 
Övergripande var 
det privatlivet 
som var viktigt. 
Upplevelse av 
ensamhet 
upplevdes inte 
alls av över 
hälften av de 
svarande medan 
mindre än ¼ 
upplevde 
ensamhet i 
singelsalar. 

Hög 
84% 



 

 

Jill 
Maben, 
Peter 
Griffiths 
Clarissa 
Penfold, 
Michael 
Simon, 
Elena 
Pizzo, 
Janet 
Anderso
n, Glenn 
Robert, 
Jane 
Hughes, 
Trevor 
Murrells
, Sally 
Brearley 
and 
James 
Barlow 
 
2015 

England 

Evaluati
ng a 
major 
innovati
on in 
hospital 
design: 
workfor
ce 
implicat
ions and 
impact 
on 
patient 
and staff 
experien
ces of 
all 
single 
room 
hospital 
accomm
odation 

 

Att utforska 
effekten av flytt 
till nybyggt 
akutsjukhus 
med endast 
enkelrum 
påverkar 
patienter, 
personal, 
omvårdnad,  
säkerhet och 
kostnader. 

Mixmetod 
Kvasiexperi
ment 
Analys av 
kapital 
och 
driftskostnad
er 

n=32 Två tredjedelar av 
patienterna uttryckte 
en klar fördel för 
enkelrum. Fördelar 
som komfort och 
kontroll gjorde 
nackdelarna 
överkomliga. Fokus 
på vården handlade 
om att göra sitt jobb 
och vara funktionell. 
Interaktioner med 
andra patienter 
saknades och kunde 
upplevas isolerande 

Hög 
100% 

Patricia 

A.Jansse

n, 

Michael 

C. 

Klein, 

Susan J. 

Harris, 

Jetty 

Soolsma

, Laurie 

C. 

Seymou

r 

2000 

Canada 

Single 
Room 
Maternit
y care 
and 
client 
Satisfact
ion 

Syftet var att 
jämföra 
kvinnors 
tillfredställelse 
av vård i 
enkelrum 
kontra 
traditionell BB 
vård 

Kvantitativ n=530 Mödravård i 
enkelrum föredrogs 
av många olika skäl 
till en bättre nöjdhet 
hos patienterna, dels 
den fysiska miljön, 
dels att inte behöva 
flyttas runt samt en 
bättre kontinuitet 
gav upphov till 
resultatet. 

Hög 
92% 



 

 

Sam 
Nahas, 
Ankit 
Patel, 
James 
Duncan, 
James 
Nicholl 

& 
Dinesh 
Nathwa
ni 

 

2015 

England 

  

Patient 
Experie
nce in 
Single 
Rooms 
Compar
ed with 
the 
Open 
Ward 
for 
Elective 
Orthopa
edic 
Admissi
ons 
  

Att fastställa 
huruvida 
utvalda 
ortopediska 
patienter 
uppfattar sin 
omvårdnad 
på enkelsalar 
versus 
flerbäddsrum 
och för att 
fastställa om 
det finns 
specifika 
faktorer för 
omvårdnaden 
som kan 
förbättras i 
något av 
systemen. 
Utgångspunkt
en var att det 
inte fanns 
några 
bestämda 
åsikter i 
uppfattningen 
av 
omvårdnad 
mellan de 
olika typer av 
salar. 

Kvantitativ n=60 enkelrum hade 
betydligt bättre 
tillfredsställelse 
inom områdena 
renlighet, 
integritet, 
smärtlindring och 
känslor av 
säkerhet. 
Det fanns ingen 
signifikant 
skillnad i känslor 
av isolering, 
ensamhet eller 
övergripande 
tillfredsställelse 
  

 Hög 
80% 

Eva 
Persson,  

Patrice 
Anderbe
rg 

Anna 
Kristens
son 
Ekwall 

2015 

Sverige 

 

A room 
of one´s 
own – 
Being 
cared 
for in a 
hospital 
with a 
single-
bed 
room 
design 

Att 
uppmärksam
ma patienters 
erfarenheter 
av att vara 
inlagda på 
avdelning 
med 
singelrum. 

Kvalitativ 
 

n=16  Positiva aspekter 
samt negativa 
effekter av 
singelrumsvård 
lyfts fram. 
Underrubrikerna 
hemlika miljöer, 
behov av sällskap 
och säkerhet ger 
en bild av 
resultatet av 
studien. 

 Hög 
88% 



 

 

Maria 
Browall, 
Ingalill 
Koinber
g, 
Hanna 
Falk & 
Helle 
Wijk 

2013 

Sverige 

Patients’ 
experienc
e of 
important 
factors in 
the 
healthcar
e 
environm
ent in 
oncology 
care 

Att undersöka 
hur viktig 
vårdmiljön är 
för 
onkologipatie
nter 

Kvalitativ n=11  
Att vårdas på 
enkelsal gav 
patienterna 
valmöjligheten 
att umgås med 
andra eller att 
inte göra det. Att 
tvingas umgås 
med andra 
upplevdes 
krävande. 
  

Hög 
84% 

Ann 
Sloan 
Devlin, 
Claudia 
Campos 
Andrade 
Diana 
Carvalh 
 

2016 

USA & 

Portugal 

Qualitie
s of 
Inpatien
t 
Hospital 
Rooms: 
Patients’ 
Perspect
ive 

Att undersöka 
Inneliggande 
patienters 
värdering av 
sjukhusrumm
ets säregna 
designer 

Kvalitativ n=236 
 

Positiva 
distraktioner 
Upplevd kontroll  
Social kontakt  
Ulrich´s tre 
teoretiska behov 
undersöks 
Utöver dessa tre 
faktorer lyfts 
storleken på 
rummet som 
patienten vårdas i 
som en viktig 
aspekt. 

Hög 
92% 

L 
Florey, 
R Flynn, 
C Isles 

2008 

Skottlan
d 

Patient 
Preferen
ces for 
Single 
Rooms 
or 
Shared 
Accom
modatio
n in a 
District 
General 
Hospital 

Att avgöra 
om patienter 
tillhörande 
ett skotskt 
sjukhus 
skulle 
föredra enkel 
eller delad 
sal vid 
framtida 
vistelse. 

Kvalitativ n=80  
 

70%av 
patienterna i 4-
bäddsalar och 
40% av 
patienterna i 
singlerum 
uttryckte en 
fördel av att dela 
rum med andra 
inneliggande 
patienter. Det 
verkade som att 
de äldre patienter 
som spenderat 
över en vecka 
eller mer 
längtade efter 
sällskap. 
Detta visar 
motsatt till andra 
gjorda studier 
gjorda på ämnet 
att 
rekommendation
er om enkelrum 
inte är 100% 
tillfredsställande. 

 Hög 
92% 



 

 

E, 
Schreud
er 

L, 
Lebesqu
e 

C, 
Bottenh
eft 

2016 

Nederlä
nderna 

Healing 
environ
ments: 
What 
Design 
Factors 
Really 
Matter 
Accordi
ng to 
Patients
? An 
Explorat
ory 
Analysis 

Att 
identifiera 
betydelsen 
av 
egenskapern
a av design i 
ett 
patientrum 
utifrån 
patienters 
egen 
upplevelse 
av 
välbefinnand
e. 

Kvalitativ n= 379  
 

Med största 
sannolikhet var  
rumslig komfort, 
säkerhet och 
trygghet, 
självständighet, 
upplevda 
designegenskaper 
avgörande 
faktorer för 
självupplevt 
välbefinnande på 
patientrummen. 

Hög 
88% 

S, 
Garzon 
Lorenz 

H-M, 
Dreher 

2011 

USA 

 

Hospital 
Room 
design 
and 
health 
outcome
s of the 
aging 
adult 

Att fastställa 
skillnader i 
antal fall, 
sjukhusrelate
rade 
infektioner 
och grad av 
social 
isolation hos 
äldre i 
enkelrum vs 
flerbäddsru
m 

Fallstudie. 
Sekundärfakta
Två studier 
jämfördes. 

n=166 
patient
er i 
studie 
1 
n= 239 
patient
er i 
studie 
2 

Typ av rum kan 
vara avgörande 
för fallrisken. 
Rums typ endast 
är inget säkert 
mått för 
spridning av 
sjukhusrelaterade
infektioner. 
Social isolation 
hade inte heller 
en skadlig 
inverkan på 
utgången. 

Hög 
96% 



 

 

Calbert 
H. 
Douglas 
Mary R. 
Douglas 

2004 

England  

Patient-
friendly 
hospital 
environ
ments: 
explorin
g the 
patients’ 
perspect
ive 

Huvudsyftet 
med denna 
forskning var 
att undersöka 
patienternas 
känslor om 
NHS-
sjukhusens 
miljö 

 

Kvalitativ n=50 Patienter upplevde 
den byggda miljön 
på sjukhuset som en 
stödjande miljö 
Patienter 
identifierade med 
behov av personligt 
utrymme, en 
hemtrevlig 
välkomnande 
atmosfär, en 
stödjande miljö, god 
fysisk design, 
tillgång till externa 
områden och 
tillhandahållande av 
rekreations- och 
fritidsanläggningar. 
 

Medel 
76% 

Jill 

Maben, 

Peter 

Griffiths

,Clarissa 

Penfold,

Michael 

Simon, 

Janet E 

Anderso

n,Glenn 

Robert,

Elena 

Pizzo, 

Jane 

Hughes,

Trevor 

Murrells

,James 

Barlow 

2015 

England 

One size 
fits all? 
Mixed 
methods 
evaluati
on of 
the 
impact 
of 100% 
single-
room 
accomm
odation 
on staff 
and 
patient 
experien
ce, 
safety 
and 
costs 

Syftet var att 
utvärdera 
effekten av 
flytten till ett 
akut NHS 
sjukhus med 
endast 
enkelrum på 
personal och 
patient 
erfarenheter, 
patientsäkerhet 
och kostnader  

Mix metod n=196 Två tredjedelar av 
patienterna 
uttryckte en 
preferens för 
singelrum med 
komfort och 
kontroll 
övervägande 
eventuella 
nackdelar (känsla 
av isolering).vissa. 
patienter 
uppskattade 
integritet, 
konfidentialitet och 
flexibilitet som vård 
på enkelrum 
innebar. 

Hög 
96% 

 


