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ABSTRACT 
 
Bakgrund: Många faktorer kan påverka patienters upplevelser av att bo på 
sjukhus, bland annat vårdmiljön och i vilket rum patienten blir placerad. Syfte: 
Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att bo på sjukhus under sin vårdtid. 
Metod: En litteraturöversikt med elva kvalitativa artiklar som vetenskapligt 
granskats och bedömts. Resultat: Materialet sammanställdes i fyra kategorier: 
positiva och negativa aspekter för flerbäddssalar samt positiva och negativa 
aspekter för enkelrum. Resultatet visade att det finns både för- och nackdelar för 
patienten i de olika boendeformerna. Vissa patienter uppskattade det sällskap som 
flerbäddssalar kunde erbjuda, medan andra patienter ville ha lugn och ro som 
enkelrum erbjöd. Diskussion/Slutsats: De aspekter som framkom i resultatet är 
viktiga för sjuksköterskor att ha i åtanke när hon tilldelar patienter rum vid 
inskrivning på sjukhuset. 
 
 

Nyckelord: integritet, omvårdnad, patientrum, patienttillfredsställelse, sekretess, 
vårdmiljö 
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BAKGRUND 

Vårdmiljö  

Utformningen och innehållet av sjukvårdens lokaler har till stor del kommit till 

under en tid då patienten setts som ett vårdobjekt och där vården hade för avsikt 

att göra gott på sina egna villkor. Det som fortfarande styr och har styrt 

sjukhusens konstruktion, är regelverk, normer och anvisningar tillsammans med 

en utvecklad praxis om hur det brukar vara (Fridell, 1998, s.15). Även om en viss 

utveckling av vårdrummet har skett under åren, så är de flesta sjukhusrum 

fortfarande inte en optimal vårdmiljö för patienter och vårdgivare. Kunskap om 

vad som utgör en läkande miljö har ökat, men patientens fysiska miljö är i stort 

sett densamma (Murphy, 2000). Vårdmiljön har fått färgglada inslag men har 

fortfarande en industrikaraktär som bevarats relativt oförändrad sedan 1960-talet 

(Fridell, 1998, s.16). En föregångskvinna i synen på utformningen av vårdmiljö 

var Florence Nightingale (1820-1910). Hon ansåg att rummets ljus, färg och 

patientens förmåga att kontrollera sin omgivning var alla viktiga aspekter i 

vårdmiljön och som kunde påverka läkningsprocessen. Vidare beskriver 

Nightingale hur buller som patienten inte kan se orsaken till skapar otrygghet och 

förvirring (Nightingale, 1989, s.38, 55-56). 

När personer läggs in på sjukhus är det många faktorer som påverkar patientens 

upplevelse. Sjukhuset är både en arbetsplats för hälso- och sjukvårdspersonal och 

bostadsplats för patienter under en kortare eller längre tid (Johansson, Küller, 

Laike & Thufvesson, 2007). Sjuksköterskors arbete är styrt av lagar och riktlinjer 

när det gäller vårdmiljön. Till exempel i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska (2005) står det att sjuksköterskor ska ha förmåga till 

att medverka och värna om estetiska aspekter i vårdmiljön samt en god utveckling 

av denna. Ett annat problem vid vistelse på sjukhus är sekretessen gentemot 

patienterna. Enligt lag har hälso- och sjukvårdspersonal tystnadsplikt och får 

därmed inte röja vad han/hon fått veta om patientens personliga förhållanden eller 

hälsotillstånd (SFS, 2010:659). 
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Att vara patient 

Under sin tid av sjukhusvård, lägger patienten sitt öde i andras händer – läkare, 

sjukgymnast eller sjuksköterskans. Sjukdom och påminnelsen av den egna 

dödligheten kan drabba patienten som en chock. Olika sjukdomstillstånd kan leda 

till ett beroende av andras hjälp, vilket kan upplevas som att mista inflytandet över 

den egna situationen (Henriksen & Vetlesen, 1998/2001, s.26, 34). 

Självständighet (Douglas & Douglas, 2004) och en känsla av hjälplöshet kan 

infinna sig (Lee, Low & Twinn, 2007) och det kan vara svårt att ta emot den hjälp 

som behövs (Henriksen & Vetlesen, 1998/2001, s.26, 34).  

Som patient styrs vardagen av avdelningens rutiner, som bestämmer när de kan få 

en bit mat eller hjälp med att duscha (Douglas & Douglas, 2004; Lee et al., 2007). 

Missnöje hos patienten kan uppstå på grund av brist på lugn och ro, avskildhet 

och utrymme (Lee et al., 2007). Däremot i en stödjande miljö, där patienten 

känner sig välkommen, atmosfären känns hemtrevlig och att utrymme finns för att 

behålla sin integritet är risken mindre för att patienten upplever känslor av 

utsatthet och sårbarhet (Douglas & Douglas, 2004; Walker, Brooksby, McInery & 

Taylor, 1998). Något som kan öka den känslan är små saker som att t.ex. ha 

tillgång till en kopp kaffe eller te (Walker et al., 1998).  

Det är viktigt att skapa en samlad bild av patienters upplevelse av att vistas på 

sjukhus. Flera fördelar finns för att uppmärksamma patienters upplevelse av detta, 

såsom snabbare tillfrisknande och ökad tillfredsställelse (Pangrazio, 2003). Vid en 

undersökning bland palliativa patienter, visade det sig att endast 20 % av 

patienterna föredrog enkelrum, medan 68 % föredrog flerbäddssalar under sin 

sjukhustid (12 % angav ingen preferens) (Pease & Finlay, 2002). Som 

sjuksköterska kan det vara svårt att placera de patienter som är i mest behov av 

enkelrum alternativt flerbäddssalar då det finns många aspekter att ta hänsyn till 

såsom hur sjuk patienten är och hur mycket besök patienten har (Hanssen & 

Alpers, 2010). Detta har väckt författarnas intresse då de i denna studie fokuserar 

på hur patienter upplever sitt boende på sjukhus i enkelrum och flerbäddssalar. 

Endast ett fåtal reviewartiklar finns inom ämnet vilket styrker behovet av denna 

litteraturöversikt. 
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SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva patienters upplevelse av att bo 

på sjukhus under sin vårdtid. 

Frågeställningar 

- Vilka positiva och negativa aspekter finns för flerbäddssalar? 

- Vilka positiva och negativa aspekter finns för enkelrum? 

 

METOD  

Enligt Forsberg och Wengström (2008, s.21) och Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006, s.36) bedrivs forskning och utveckling i ökad omfattning inom medicin 

och omvårdnad. Detta gör att det finns ett stort behov av att sammanställa 

publicerade vetenskapliga studier på ett systematiskt sätt då den enskilda 

sjuksköterskan lättare kan bedriva hälso- och sjukvård som håller god kvalitet. 

Vidare beskriver Willman et al. (2006, s.24) att evidensbaserad omvårdnad avser 

ofta en process där allt vetenskapligt material granskas och där tyngdpunkten bör 

ligga till grund för de resultat som kan vara av betydelse för patienten.  

Denna studie är en litteraturöversikt där målet var att kartlägga kunskapsläget 

inom det aktuella syftet. Det innebär att undersöka befintlig forskning inom ett 

område för att få en uppfattning om vad som finns skrivet inom ämnet, vilka 

metoder som använts och vilken forskning som utförts (jmf Friberg, 2006, s.115; 

Segesten, 2006, s.87). 

 

Litteratursökning 

De artiklar som ingår i denna litteraturöversikt söktes via databaserna PubMed, 

Cinahl och SwePub då det är viktigt att söka litteratur från flertalet olika källor för 

att undvika ett snedvridet urval (jmf Willman et al., 2006, s.65). Utifrån sökord 

och olika sökordskombinationer söktes relevanta artiklar som svarade mot 

studiens syfte. I tabell 1 presenteras alla sökord som använts i de olika 
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databaserna oavsett träffresultat. De sökord som gav relevanta träffar, redovisas i 

bilaga 1. Tre artiklar hittades genom manuell sökning (Ballie, 2009; Laitinen & 

Gardulf, 1999; Williams & Irurita, 2005). 

Tabell 1, sökord 
MeSH-termer: 
PubMed 

Headings:  
Cinahl 

MeSH-termer: 
SwePub 

Fritext: 

Confidentiality, 
health facility 
environment, 
inpatients, 
narration, patients 
rooms, patient 
satisfaction, 
personal space, 
privacy,  
questionnaires, 
shame, sleep 

Health facility 
environment, 
inpatients, patient 
rooms, patient 
satisfaction 
privacy and 
confidentiality, 
shame  

Vårdmiljö Dignity,  
double rooms, 
experience, health 
environment, 
hospital rooms, 
hospitalized 
patients,  
mixed rooms, 
multioccupancy,  
patient 
accommodation, 
rooms, single 
rooms, social 
interaction  

 

Urval  

Kriterier för inkluderade artiklar var att de var vetenskapliga och publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. Artiklar på svenska, norska och engelska godtogs då det 

var språk som författarna behärskade och rättvist kunde översätta och behandla. 

Då det inte fanns så mycket forskat och publicerat inom ämnet gjordes ingen 

begränsning av artiklarnas publiceringsår för att med säkerhet kunna inkludera 

relevant material (jmf Axelsson, 2008, s.178). 

Eftersom en kvalitativ ansats ofta används för att förklara, beskriva och fördjupa 

förståelsen av mänskliga uppfattningar och upplevelser (Willman et al., 2006, 

s.45) dominerade detta de inkluderade artiklarna. Reviewartiklar samt de artiklar 

som inte svarade mot studiens syfte eller fanns i fulltext exkluderades. Även 

artiklar som handlade om psykiatrisk vård samt de som speglade barn och 

ungdomars upplevelse uteslöts.  
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Värdering av vetenskaplig kvalitet 

Sexton artiklar och en licentiatavhandling (Ronsten, 2009) lästes noggrant flera 

gånger av båda författarna för att få en uppfattning om materialet i sin helhet. 

Artiklarnas och licentiatavhandlingens vetenskapliga kvalitet värderades med 

hjälp av kriterier från den bedömningsmall som Carlsson och Eiman (2003) 

utvecklat (se bilaga 2-3). Materialet granskades del för del utifrån abstrakt, syfte, 

metod, resultat och diskussion som poängsattes utifrån bedömningsmallen. 

Kriteriet ”Patienter med lungcancerdiagnos” exkluderades då det inte ansågs 

relevant till denna litteraturstudie. Kvalitativa respektive kvantitativa studier 

kunde uppnå max 45 respektive 44 poäng som räknades om till procent där 

kvalitetsgrad I motsvarade >80 % av maxpoängen, kvalitetsgrad II 70- 80 % och 

kvalitetsgrad III 60- 70 %. Endast artiklar som bedömts till kvalitetsgrad I och II 

inkluderades. Efter noggrann granskning exkluderades sex artiklar då de inte 

innehöll några etiska överväganden, ansågs vara tillräckligt vetenskapliga eller 

svara mot syftet. Från den kombinerade metodartikeln (Douglas & Douglas, 2005) 

användes endast den kvalitativa delen, då den kvantitativa delen exkluderades 

efter kvalitetsbedömning. I bilaga 4, presenteras en sammanställning av 

artiklarnas syfte, design, deltagare, analysmetod och huvudresultat. 

 

Bearbetning och analys  

Det insamlade materialet bearbetades och analyserades utifrån denna studies syfte 

och frågeställningar. Bilaga 4 blev ett värdefullt verktyg i den fortsatta delen av 

analys och arbete då den på ett överskådligt sätt beskrev artiklarnas innehåll och 

kvalitet. Varje frågeställning tilldelades två färger vardera för de positiva och 

negativa aspekter som söktes, vilket totalt blev fyra kategorier. Utifrån 

kategorierna granskades och identifierades de delar från artiklarnas resultat som 

svarade på frågeställningarna, vilka markerades med respektive färg. Utifrån 

skillnader och likheter i kategoriernas innehåll identifierades underkategorier, som 

sedan sammanställdes till resultat som stöddes av citat (jmf Axelsson, 2008, 

s.180-184; Forsberg & Wengström, 2008, s.162-165). Alla delar i analysen 
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gjordes av båda författarna var för sig, oberoende av varandra. Exempel över 

analysförfarandet redovisas i bilaga 5.  

 

Etiska överväganden 

Då omvårdnadsforskning handlar om människor är det viktigt att alla studier tar 

hänsyn till och skyddar deltagarna (Polit & Beck, 2008, s.167). Vid urvalet av 

artiklar har endast studier som fått tillstånd från etisk kommitté alternativt för 

etiska resonemang inkluderats (jmf Forsberg & Wengström, 2008, s.77). Alla 

artiklar redovisas noga och resultatet presenteras så objektivt som möjligt oavsett 

om de stödjer författarnas åsikt eller inte (jmf Axelsson, 2008, s.184; Forsberg & 

Wengström, 2008, s.77; Polit & Beck, 2008, s.133). 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i fyra kategorier och tolv underkategorier där 

underkategorierna presenteras i löptexten med kursiverad fet stil. Tio kvalitativa 

artiklar och en licentiatavhandling från Sverige, Storbritannien, Nya Zeeland och 

Australien har använts med publiceringsår 1999-2009. Fyra artiklar och 

licentiatavhandlingen har kvalitetsgrad I och sex artiklar har kvalitetsgrad II.  

 

Positiva aspekter – flerbäddssalar  

Studier visar att en positiv aspekt för patienter som vistades på flerbäddssalar var 

det sällskap och kamratskap som de hade av de andra patienterna på rummet 

(Baillie, 2009; Jolley, 2005; Laitinen & Gardulf, 1999; Malcolm, 2005; Ronsten, 

2009; Rowlands & Noble, 2008; Williams, Dawson & Kristjanson, 2008). 

Speciellt viktigt och uppskattat var detta när patienterna började känna sig piggare 

(Laitinen & Gardulf, 1999; Ronsten, 2009; Rowlands & Noble, 2008). Patienterna 

som föredrog sällskap menade att det var skönt att ha någon att prata med och att 

slippa vara ensam i den situation de befann sig i (Jolley, 2005; Ronsten, 2009; 

Williams et al., 2008). ”There´s more life. You see more going on and there´s 
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always someone to chat to.” (Rowlands & Noble, 2008, s.771) Sällskapet av de 

andra patienterna gjorde dessutom att det var lättare att hålla humöret uppe och 

slippa känna sig olycklig (Williams et al., 2008) samt känna sig uttråkad eller till 

och med deprimerad. “It would be boring in a side room. I would get depressed.” 

(Jolley, 2005, s.46) 

En annan positiv aspekt var att patienter kände sig bekväma att vistas med andra 

som hade liknande problem som sig själva, vilket ledde till en känsla av 

kamratskap (Baillie, 2008). Detta uppskattades i en ganska ensam miljö 

(Malcolm, 2005), dessutom upplevdes tiden gå fortare med hjälp av den sociala 

kontakten (Ronsten, 2009). En kvinna föredrog att vara placerad i en 3-bäddssal i 

jämförelse mot en sal med två bäddar, då det var lättare att hitta någon att prata 

med i det förstnämnda. Vidare beskrev hon att det inte var något vidare om man 

hade svårigheter att komma överens när man låg på en tvåsal (Laitinen & Gardulf, 

1999).  

Det framkom att en positiv aspekt med att vårdas på flerbäddssalar var det stöd 

och support som patienter upplevde genom att interagera med varandra (Jolley, 

2005; Malcolm, 2005; Rowlands & Noble, 2008). Detta gjorde att känslan av 

isolering minskade och patienterna upplevde den egna oron som lättare att hantera 

då andra patienter kunde erbjuda empati och stöd på ett annat sätt än anhöriga 

(Rowlands & Noble, 2008). Patienter beskrev också hur de kunde byta 

erfarenheter (Jolley, 2005) samt vara till stöd för varandra efter samtal med 

sjukvårdspersonalen (Malcolm, 2005).  

Rowlands och Noble (2008) beskriver att patienter kände sig mindre ensam och 

fick bättre perspektiv inför sin egen sjukdom genom att ta del av andra patienters 

sjukdomshistoria. ”The lady opposite is very ill. It makes me wonder what I am 

moaning about you know.” (s.771) Vidare beskriver patienter att genom att prata 

med andra patienter upplevde de en känsla av att slippa oroa sig över sig själv 

(Malcolm, 2005). En patient tyckte det kändes tryggt att få dela rum med andra då 

det var större chans att någon skulle lägga märke till om något hände henne. ”I 

feel safer (on the ward)- if anything happens someone would notice.” (Jolley, 

2005, s.46) 
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Negativa aspekter – flerbäddssalar  

En negativ aspekt för patienter som vistades på flerbäddssalar var att utrymmet 

upplevdes begränsat. Flera patienter upplevde det svårt att ta emot besök då det 

inte fanns plats för stolar i rummet (Douglas & Douglas, 2005; Laitinen & 

Gardulf, 1999) och anhöriga blev tvungna att sitta på sängkanten (Laitinen & 

Gardulf, 1999). Utrymmet mellan sängarna kändes trångt (Douglas & Douglas, 

2005), liksom utrymmet mellan handfat och sängen närmast, vilket gjorde att 

patienterna föredrog att istället använda badrummets handfat. Avståndet mellan 

sängplatsen närmast fönstret och toaletten upplevdes som långt vilket resulterade i 

att patienter begärde att få sängen närmast. Andra föredrog fönsterplatsen då den 

ansågs som den bästa eftersom den var ljusare och privilegierad med ett litet bord 

och stolar (Laitinen & Gardulf, 1999).  

Några patienter som var placerade närmast fönstret och dörren föredrog att ha 

draperierna runt sängen fördragna. Som medpatient accepterades detta men gjorde 

att mittenplatsen ansågs instängd, inträngd och mörk då ljuset stängdes ute vilket 

upplevdes som att ligga ”i en cell” (Laitinen & Gardulf, 1999, s.33).  

En annan negativ aspekt av att vårdas på flerbäddssalar var problematiken med 

störande ljud (Douglas & Douglas, 2005; Jolley, 2005; Laitinen & Gardulf, 1999; 

Ronsten, 2009; Williams et al., 2008). Hostningar, snarkningar och samtal gjorde 

det svårt för patienterna att sova under sjukhusvistelsen (Jolley, 2005; Williams et 

al., 2008). Andra orsaker som gav sömnstörningar hos patienterna var deras olika 

sovvanor och besöksfrekvens (Ronsten, 2009). Även vårdpersonalen som arbetade 

var något som tillsammans med andra ljud ledde till irritation vilket gjorde det 

svårt att få lugn och ro på natten (Douglas & Douglas 2005; Jolley, 2008; 

Ronsten, 2009). Patienter i rum nära sjuksköterskeexpeditionen kände sig mer 

störd nattetid i jämförelse med patienter som var placerad längre bort (Douglas & 

Douglas, 2005). 

Enligt Ronsten (2009) borde sjuksköterskor iaktta större försiktighet i samband 

med till exempel nattliga rondbesök eftersom det kan upplevas störande för 

patienterna och leda till sömnsvårigheter. När flera patienter vistas på samma rum 

öppnas dörren oftare och risken för störningar ökar.  
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Ja, när vi var två i samma rum, det var en äldre karl, där låg jag bara 

en natt, men det var ju inne nästan en gång i timmen under natten och 

gjorde någonting med honom och en del av sköterskorna tände all 

belysning och tänkte inte på att det låg någon jämte där, så man blev 

ju lite störd av det och en del tände lite mer försiktigt lamporna, det 

var väl lite olika hur de kom in, så det var ju ett störande 

moment…(s.54). 

Ett problem som patienterna tyckte var en stor nackdel med att dela rum med 

andra patienter var att de kände sig avlyssnade (Baillie, 2009; Malcolm, 2005). 

Upplevelsen av att alla kunde höra vad läkaren sa under ronden bidrog till att 

dessa patienter hade föredragit enkelrum istället då de ansåg att flerbäddssalar 

bidrog till förlust av värdighet och det egna privatlivet (Baillie, 2009). Andra 

patienter menade att ronderna inte var ett problem som störde den egna 

integriteten eftersom de kände att alla patienter var där på grund av någon 

sjukdom (Laitinen & Gardulf, 1999). Användning av draperier runt sängarna 

upplevdes av vissa patienter som ironiskt, då de endast erbjöd skydd mot insyn 

och inte mot ljud (Malcolm, 2005).  

Enligt Malcolm (2005) beskrev patienterna en oro över sekretessen och att få 

svåra besked om sin hälsa och att sjukvårdspersonalen skulle avslöja privat 

information till andra patienter. 

If you going to be told something terrible to do with my health I would 

probably want my husband there and I would certainly want to be in a 

private setting, not a four-bedded room where everybody else could 

hear (s.160).  

En önskvärd lösning var att personalen sänkte sina röster och stod närmare 

huvudändan av sängen när de pratade, för att de andra patienterna på rummet inte 

skulle höra vad de sa. Att föra en öppen dialog med personalen var svårt med 

vetskap om att andra patienter lyssnade. Patienterna upplevde det som en 

mänsklig rättighet att få gå iväg till en avskild plats för att prata ostört, men att 

ingen i personalen föreslog det. Många patienter upplevde det som stressande att 

behöva lyssna på andra patienters konversationer och ta del av deras problem, 

vilket gjorde att de även oroade sig för andra när de själva var sjuk. Någon 

beskrev en känsla av skyldighet att låta den andre patienten få veta att de hade 

hört samtalet. ”I would be really angry that I had to overhear and take on board 

somebody else´s problems when I am feeling sick myself.” (Malcolm, 2005, s.160) 
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En faktor som patienter upplevde som problematiskt med att vårdas på 

flerbäddssalar var att dela toalett- och hygienutrymmen med andra patienter 

(Laitinen & Gardulf, 1999; Malcolm, 2005), vilket beskrevs som att förlora en del 

av sina rättigheter (Malcolm, 2005). Skillnader fanns mellan olika avdelningar då 

patienter på en urologavdelning upplevde det särskilt problematiskt på morgonen 

då det ofta blev kö, vilket gjorde att de ibland var tvungna att springa in på andra 

salar för att använda toaletten. Kärlkirurgiska- och akutpatienter upplevde det 

dock inte som något problem (Laitinen & Gardulf, 1999).  

Det framkom också att det var problematiskt för patienter att dela rum med 

personer av det motsatta könet (Baillie, 2009; Baillie, 2008). Detta upplevdes 

särskilt jobbigt då sjukhuskläderna inte täckte kroppen ordentligt på grund av 

katetrar och intravenösa infusioner (Baillie, 2009) och då det var svårt att skyla 

sig när de steg ur sängen (Baillie, 2008). 

Patienter upplevde det obekvämt att vara lättklädda på rummet vid varmt väder 

och ansåg att integriteten blev hotad av att dela rum med någon av det motsatta 

könet. Andra patienter tyckte dock att det var acceptabelt eftersom de var i behov 

av sjukhusvård (Baillie, 2008). För andra var det inte av betydelse att de fick dela 

rum med personer av motsatt kön då de kände sig för sjuka för att bry sig och 

hade stor smärta. ”It wasn´t a shock because I was in tremendous pain and I 

really couldn´t care less at the moment who was in there.” (Bryant & Adams, 

2009, s.43) 

Olika faktorer, såsom den egna personligheten spelar stor roll hur patienter 

upplever det av att dela rum med någon annan. Flera patienter upplevde en positiv 

atmosfär där patienterna på rummet kom väl överens och menade att de hade 

gruvat sig i onödan när de fick reda på att de skulle dela rum med patienter av det 

andra könet. Några patienter kände sig dock stressade i onödan då personalen inte 

informerat om detta utan de fick vetskap om vilka rumskamraterna var när de kom 

in på rummet. Det fanns en känsla av oro över fördelningen på rummet då två 

kvinnor och två män kändes okej men inte en kvinna och tre män. ”If it was two 

women and two men I don’t think it would be so bad. But when it´s three men and 

one woman…” (Bryant & Adams, 2009, s.44) 
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En annan viktig synpunkt när patienter delade rum, var deras rädsla över att 

patienten i sängen bredvid skulle dö (Jolley, 2005). 

 

Positiva aspekter – enkelrum 

Vid svår sjukdom föredrog patienter att bo i enkelrum, eftersom det var viktigt 

med eget utrymme. Detta förebyggde att någon annan patient skulle se dem när de 

var som sjukast, dessutom fanns en önskan om att slippa se andra patienter må 

dåligt (Jolley, 2005; Rowlands & Noble, 2008). En annan orsak var att det var 

enklare att ta emot besök eftersom enkelrum erbjöd avskildhet för patienten och 

sin familj vilket gjorde att eventuella medpatienter inte stördes (Ronsten, 2009; 

Rowlands & Noble, 2008). Det uppskattades också att kunna stänga dörren om sig 

när anhöriga kom på besök för att få lugn och ro då omsorgen från anhöriga ingav 

en positiv trygghet genom att finnas till för patienten. Att få koppla av med ett 

vardagligt samtal och få sätta det sjuka livet åt sidan genom att ostört kunna få 

kontakt via telefon ansågs viktigt. Oavsett tidpunkt på dygnet ansåg patienterna att 

det var betydelsefullt att kunna få tala med någon i avskildhet (Ronsten, 2009). 

Några patienter som var placerade i enkelrum tyckte det var skönt att göra det 

man hade lust till utan att ta hänsyn till andra (Rowlands & Noble, 2008; 

Williams et al., 2008) och att få röra sig fritt utan rädsla att störa de andra 

patienterna (Rowlands & Noble, 2008). Dessutom beskrevs det som positivt att de 

slapp bli störa av andra patienter när de själv ville ligga i lugn och ro. ”You can 

have the telly on and not worry about anyone.” (Rowlands & Noble, 2008, s.772) 

Enligt Rowlands och Noble (2008) och Williams et al. (2005) var en av de 

starkaste fördelarna av att vårdas i ett enkelrum att patienterna fick lugn och ro 

och kunde sova ostört när de ville. Ensamheten upplevdes kunna ge möjlighet till 

vila och ostördhet vid svår sjukdom och kunde dessutom ge tid till att reflektera 

över sin situation (Ronsten, 2009). 
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Negativa aspekter – enkelrum  

De negativa aspekter som patienter upplevde av att bo i enkelrum handlade om 

känslor av isolering och ensamhet (Ronsten, 2009; Williams & Irurita, 2005). 

Bland annat på grund av att de inte hade någon att prata med då de inte träffade 

andra patienter eller sjukvårdspersonal i samma utsträckning som på en 

flerbäddssal (Williams & Irurita, 2005). Vistelsen i enkelrum kan innebära en 

fördjupad ensamhet då många ensamstående kan uppleva det uteblivna sällskapet 

som en besvikelse då sjukhusvistelsen annars skulle kunna vara en möjlighet till 

nya kontakter och vänner (Ronsten, 2009). 

Enligt Williams och Irurita (2005) kände sig patienter osäkra ur 

säkerhetssynpunkt då de var tvivlade på om personalen skulle uppmärksamma 

dem om något problem skulle uppstå då de upplevde sig vara utom synhåll. Detta 

var extra tydligt hos patienter som var beroende av personalen och dem som inte 

hade så mycket stöd av familj eller vänner.  

If I fell over they wouldn´t know because they just did not come into 

the room…they kept shutting the door and it kept annoying me 

because I didn´t want the door shut… (s.25). 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva patienters upplevelser att 

vistas i enkelrum respektive flerbäddssalar under sin vårdtid samt undersöka 

positiva och negativa aspekter som finns för flerbäddssalar och enkelrum. 

Resultatet visade att patienter på flerbäddssalar uppskattade det sällskap, stöd och 

kamratskap som erbjöds av de andra patienterna på salen. Negativa aspekter för 

flerbäddssalar var bland annat störande ljud som i sin tur gav sömnsvårigheter 

samt delade hygienutrymmen och att behöva dela rum med patienter av det 

motsatta könet. I resultatet framkom det att positiva aspekter för enkelrum var att 

patienten fick lugn och ro samt möjlighet till vila, att det var enklare att ta emot 

besök samt att kunna stänga dörren om sig. Patienternas negativa erfarenheter av 

att vistas i ett enkelrum handlade om upplevelsen att känna sig ensam och 
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isolerad. En av de viktigaste aspekterna med att vistas i enkelrum var att 

patienterna fick lugn och ro för sig själv och sin familj samt möjlighet att sova när 

de ville. Liknande resultat visade även en studie av Bäck och Wikblad (1997) som 

betonar vikten av att kunna stänga dörren om sig och sina anhöriga för att få 

tillgång till avskildhet och möjlighet att få sova ostört. Många studier i resultatet 

beskriver patienters svårigheter att sova under vistelse på sjukhus, något som även 

framkommer i en kinesisk studie där man undersöker sömnproblematiken hos 

äldre män. Deltagarna beskriver det som extremt svårt att sova då vårdpersonal 

och andra patienter förde oväsen (Lee et al., 2007). I en studie av Chaudhury, 

Mahmood och Valente (2005) belyser sjuksköterskan att patientens tillfrisknande 

kan ta längre tid på grund av sömnstörningar. Detta visar på att det är viktigt för 

patienter att ha tillgång till lugn och ro på rummet när de själva önskar vilket kan 

vara problematiskt när flera patienter vistas på samma sal. Om förlust av sömn 

kan medverka till förlängda vårdtider borde både patienter, vårdpersonal och 

sjukhuset rent ekonomiskt vinna på att patienter erbjuds lugn och ro samt 

avskildhet när de önskar, förslagsvis genom enkelrum. 

Alla patienter trivs dock inte att vara placerad i enkelrum vilket tydligt framkom 

av de patienter som beskrev känslor av ensamhet och isolering. Johansson et al. 

(2007) menar att inom dagens sjukhusvård finns ett generellt problem med att 

identifiera de faktorer som främjar patienters rehabilitering och tillfrisknande. 

Detta beror på att vissa vårdtagare kan behöva stimulering och omväxling medan 

andra kan vara i behov av största möjliga lugn. Vidare anser de att allt för hög 

eller låg nivå av aktivering kan ge upphov till ångest, stress eller hjälplöshet hos 

utsatta patienter. 

Resultatet visade att kommunikationen kan påverkas på olika sätt beroende på om 

patienten blir placerad i ett enkelrum eller flerbäddssal. I en studie gjord av van de 

Glind, van Dulmen och Goossensen (2008) framkom det att samtalstiden mellan 

läkare och patient varierade beroende på hur patienterna placerades. I enkelrum 

uppmättes medeltidslängden till 4.6 minuter, medan i fyrbäddssalarna varade 

samtalet i genomsnitt 2.6 minuter. Detta visar på att kommunikationen mellan 

patient och hälso- och sjukvårdspersonal kan påverkas beroende av hur 

sjuksköterskor väljer att placera patienten vid inskrivning. 
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I resultatet framkom det att patienter på flerbäddssalar hade delade uppfattningar 

om sjukhusets läkarronder. Vissa patienter tyckte inte det var ett problem medan 

andra upplevde en kränkning av det egna privatlivet och kände sig avlyssnade av 

de andra patienterna på rummet. Liknande resultat visade en studie av Bäck och 

Wikblad (1997) som undersökte hur patienter resonerade angående avskildhet och 

privatliv när de vistas på sjukhus. Studien visade att patienters viktigaste 

önskemål för att värna om integriteten var att få tillgång till avskildhet när de 

samtalade med sin läkare. Enligt Chaudhury et al. (2005) beskriver även 

sjuksköterskor att det är svårt att garantera patienterna diskretion när det är fler än 

en patient på salen. Vidare föredrar sjuksköterskor enkelrum framför 

flerbäddssalar när de samtalar med patienten om dennes sjukdomshistoria samt 

vid fysisk undersökning av patienten. Detta är enligt författarna viktiga aspekter 

som all vårdpersonal bör ta hänsyn till, inte bara under läkarronden utan även 

under all övrig tid då patienter informeras och får hjälp.  

Enligt en svensk studie visade det sig att vissa avdelningar på sjukhuset inte 

använde alla rum som fanns tillgängliga. På grund av ekonomiska skäl och för lite 

personalstyrka stod enkelrummen ofta tomma trots att de var tillgängliga (Fridh, 

Forsberg & Bergbom, 2007). I hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) står det 

att personal, lokaler och utrustning ska finnas där det bedrivs hälso- och sjukvård 

så att god vård skall kunna ges. Detta borde innebära att varken ekonomiska skäl 

eller brist på lokaler ska kunna påverka vilket slags rum patienten blir tilldelad, 

något som uppenbarligen inte fungerar i verkligheten om man ser till studien 

ovan. 

 

Metoddiskussion 

Då det finns få vetenskapliga studier inom ämnet, gjordes en bred sökning med 

många olika sökord och sökordskombinationer i databasen PubMed. Anledningen 

till att inte lika stor och omfattande sökning gjordes i databasen Cinahl var att 

många av de redan funna artiklarna från PubMed återkom i Cinahls träffresultat. 

Via noggrann genomgång av ett flertal reviewartiklar och utvalda artiklars 

referenslistor hittades genom manuell sökning ytterligare artiklar (n=3) som 
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svarade mot syftet. Denna omfattande och breda sökning kan ses som en styrka i 

arbetet.  

Vid sökning av artiklar gjordes ingen avgränsning av publiceringsår av den 

anledningen att det inte fanns så många studier gjorda inom ämnet. Alla artiklar 

var publicerade mellan 2005-2009, med undantag av en studie som publicerades 

1999 (Laitinen & Gardulf, 1999). Resultatdelen bygger på artiklar gjorda i 

Sverige (n=2), Storbritannien (n=6), Nya Zeeland (n=1) och Australien (n=2). 

Dessa länders sjukvårdssystem ligger nära Sveriges sjukvårdssystem och borde 

därför styrka resultatets överförbarhet.   

I denna litteraturöversikt eftersträvades det att använda både kvalitativ och 

kvantitativ data i resultatet. De kvantitativa artiklarna ansågs efter 

kvalitetsbedömningen vara av låg vetenskaplig kvalitet, då inte kunde uppnå 

kvalitetsgrad I eller II. Detta medförde att litteraturöversikten endast består av 

kvalitativa artiklar (n=11) och skulle kunna ses som en svaghet i arbetet. Enligt 

Axelsson (2008, s. 174) är det en fördel om både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar ingår i studien, för att studera problemet ur olika perspektiv, vilket ger en 

bättre möjlighet att förstå verkligheten. Styrkor i studien är att endast artiklar av 

kvalitetsgrad I och II inkluderades och att alla artiklar utom en (Laitinen & 

Gardulf, 1999), för etiska resonemang eller har en etisk kommittés godkännande. 

Vid vidare undersökning av tidsskriftens etiska krav för publicering, inkluderades 

ovanstående artikel i studien. 

Flera artiklar belyste både patienters och sjuksköterskors perspektiv (Bryant & 

Adams, 2009; Douglas & Douglas, 2005; Jolley, 2005; Laitinen & Gardulf, 1999), 

där endast de delar som handlade om patientperspektiv användes. Ordet ”privacy” 

återkommer i flera studier och har ibland varit svårt att översätta på grund av olika 

betydelser i olika sammanhang. Detta är något som funnits i åtanke vid tolkning 

och översättning av alla texter, allt för att inte förvanska resultatet. 

Inga fasta regler finns för antalet studier som ska ingå i en litteraturstudie, bäst är 

att finna och inkludera all relevant forskning inom området, men detta har av 

praktiska och ekonomiska skäl inte varit möjligt (jmf Forsberg & Wengström, 

2008, s. 34). Trots att antalet artiklar och avhandlingar (n=11) som utgör resultatet 
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är få gjordes ett val att inte utöka eller ändra syftet eftersom de aktuella 

frågeställningarna anses vara ett viktigt område inom omvårdnad. Vidare 

betraktas artiklarna som ingår i litteraturöversikten ha besvarat de uppsatta 

frågeställningarna.  

Vid läsning och bearbetning av artiklarna samt utformning av meningsenheter och 

kategorier har författarna först genomfört detta oberoende av varandra, sedan 

bearbetat och sammanställt resultatet tillsammans vilket styrker denna 

litteraturstudies trovärdighet. Ingen tidigare erfarenhet fanns för att analysera 

texter vilket kan ses som en begränsning i arbetet. Artiklarna översattes med 

utgångspunkt att innehållet inte skulle förvanskas och ett medvetet val gjordes att 

återge citaten från artiklarna på engelska för att inte förvanska dess innehåll. 

Under skrivandets gång har författarna granskat, gett synpunkter, bearbetat och 

kompletterat varandras texter, för att sedan sammanställa det färdiga arbetet, allt 

för att höja den vetenskapliga kvaliteten på litteraturöversikten.  

 

Slutsats 

Sjuksköterskors arbete styrs av många lagar och riktlinjer men även av patients 

egen vilja. Arbetet ska utföras enligt överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet samt utforma vården för patienten så denne visas omtanke 

och respekt (SFS, 2010:659). För att vården ska kunna utformas och passa den 

enskilde individen måste sjuksköterskan vara lyhörd och anpassa boendet efter 

varje enskild patients önskemål. Den akut sjuka patienten föredrar att vårdas i 

enkelrum, så denne får lugn och ro och kan enklare ta emot besök. Efterhand när 

patienten känner sig piggare kan känslor av ensamhet isolering göra sig påmind i 

enkelrum, vilket välkomnar det sällskap och stöd från andra patienter som erbjuds 

på flerbäddssalar. Sjuksköterskor behöver ta hänsyn till dessa olika aspekter som 

kommit framkommit under resultatet, när hon placerar patienten i enkelrum eller 

flerbäddssalar. För vidare forskning behövs fler kvantitativa studier inom ämnet. 
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Bilaga 3. Bedömningsmall kvalitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4. Översikt inkluderade artiklar 
 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte  Design/ Intervention/ 
Instrument 

Deltagare (/bortfall) Analysmetod Huvudresultat Studiedesign/ 
Kvalitet 

Baillie  
(2009) 
Storbritannien 

Att undersöka patienters 
värdighet och hur patienters 
värdighet kan främjas på ett 
akut sjukhus. 

Kvalitativ studie. 
Inspelade 
halvstrukturerade 
intervjuer.  
12 intervjuer skedde 
på sjukhuset och 12 
intervjuer skedde 
inom två veckor efter 
utskrivningen. 
4 timmars 
observationer. 
Datainsamlingen 
skedde under 2005. 

Intervju  
Patienter, n=24 
Hälso- och 
sjukvårdspersonal, 
n=13 
 
Observation 
Patienter, n=12 
Hälso- och 
sjukvårdspersonal, 
n=26  

Tematisk analys.  Positivt med flerbäddssalar: 
Upplevd 
kamratskap mellan patienter 
med samma sjukdom, 
Sällskapet. 
Negativt med flerbäddssalar: 
Sekretess problematik, Svårt 
att skyla sig.   
 

K I 
(84 %) 

Baillie 
(2008) 
Storbritannien 

Att undersöka om patienters 
värdighet och privatliv 
äventyras av att vårdas på ett 
rum där män och kvinnor 
delar rum. 

Kvalitativ fallstudie, 
på en urologisk 
kirurgavdelning. 
Bandinspelade 
halvstrukturerade 
intervjuer, skedde 
efter utskrivning. 
Observationerna 
varade 4 timmar. De 
beaktade patienternas 
tillstånd, miljön och 
interaktioner med 
vårdpersonal. 
 

Intervju,  
Patienter, n=24 
Hälso- och 
sjukvårdspersonal, 
n=19 
 
Observerade 
Patienter, n=12 
Hälso- och 
sjukvårdspersonal, 
n=26  

Tematisk analys. Negativt med flerbäddssalar: 
Integriteten upplevdes hotad 
när män och kvinnor delade 
rum, Svårt att skyla sig. 
 

 

K I 
(88%) 

 



 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ intervention/ 
instrument 

Deltagare (/bortfall) Analysmetod Huvudresultat Studiedesign/ 
kvalitet 

Bryant & Adams 
(2009) 
Storbritannien 
 

Att undersöka patienters och 
sjuksköterskors erfarenheter 
av mixade rum. 

Kvalitativ metod. 
Beskrivande 
explorativt 
förhållningssätt. 
Semistrukturerade 
individuella intervjuer 
som ägde rum 
avskildhet. 

Patienter, n=6  
Sjuksköterskor, n=6 

Tematisk analys. Negativt med flerbäddssalar: 
Problematiskt att dela rum 
med personer av det motsatta 
könet.  
 

K II 
(73%) 

Douglas & 
Douglas 
(2005) 
Storbritannien 

Att undersöka hur patienter 
och deras familjer uppfattade 
vårdmiljön på ett sjukhus. 

Kvalitativa metoder: 
Fotografi studie, 
novis-expert cohort 
teknik, 
Fokusgrupper 
 

I fotostudien, 
patienter, n=35 
Novis, n=40 
Expert, n= ej angivet 
Fokusgrupp, n=5 

Innehållsanalys. Negativt med flerbäddssalar: 
Störande ljud, Trångt, 
Begränsat utrymme, Svårt att 
ta emot besök. 
 

K II 
(73%) 

Jolley 
(2005) 
Storbritannien 

Att undersöka om tilldelning 
av enkelrum på sjukhus 
byggde på tydliga kriterier 
och om patienternas 
valmöjligheter återspeglades. 

Kvalitativ metod.  
Strukturerade 
intervjuer skedde med 
patienter från fem 
olika avdelningar, 
gjordes på en lugn 
plats på avdelningen. 

Patienter, n=128 
Hälso- och 
sjukvårdspersonal, 
n=52 

Konstant 
jämförande analys. 

Positivt med enkelrum: 
Kunde sova när de ville, 
Lugn och ro. 
Positivt med flerbäddssalar: 
Sällskap, Att byta 
erfarenheter, Trygghet, Bli 
upptäckt 
Negativt med flerbäddssalar: 
Rädsla för att grannen skulle 
dö, Störande ljud. 

K II 
(75%) 

  



 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ Intervention/ 
Instrument 

Deltagare (/bortfall) Analysmetod Huvudresultat Studiedesign/ 
Kvalitet 

Laitinen & 
Gardulf 
(1999) 
Sverige 

Syftet med undersökningen 
var att genom intervjuer 
efterfråga patienters och 
vårdpersonalens uppfattning 
om ”förtätade” vårdrum. 

Kvalitativ metod. 
Gruppintervju, varje 
grupp bestod av 2-4 
patienter per 
avdelning. Tre 
avdelningar ingick i 
studien. 
Gruppintervjuerna tog 
mellan 30-60 minuter 
per grupp. 
Hälso- och 
sjukvårdspersonal 
gruppintervjuades. 

Patienter, n=9 
Hälso- och 
sjukvårdspersonal, 
n=31 

Analysmetod ej 
angivet. 

Positivt med flerbäddssalar: 
Sällskap, När det är fler i 
rummet, större chans att 
komma överens med någon. 
Negativt med flerbäddssalar:  
Dela hygienutrymmen, 
Längre avstånd till toa, 
Trångt på rummet, Svårt att 
ta emot besök. 
 

 

K II 
(73%) 

Malcolm 
(2005) 
Nya Zeeland 

Att undersöka uppfattningar 
och frågor som rör den 
personliga integriteten, hos 
patienter som varit placerade 
på flerbäddssalar på sjukhus. 

Kvalitativ studie. 
Inspelade semi-
strukturerade 
individuella 
intervjuer. 

Patienter, n=11 Induktiv analys. Positivt med flerbäddssalar: 
Sällskap och kamratskap i en 
annars ensam miljö, Stöd, 
Möjlighet att byta 
erfarenheter. 
Negativt med flerbäddssalar: 
Avsaknad av avskildhet, 
Svårt att ha en öppen dialog 
med personal, Kände sig 
avlyssnad, Svårt ”att komma 
undan”, Kände sig tvungna 
att oroa sig för andra, Oro 
över att personalen skulle 
avslöja privat information. 
 

K II 
(77%) 

 
 
 



 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/Intervention/ 
Instrument 

Deltagare (/bortfall) Analysmetod Huvudresultat Studie design/ 
Kvalitet 

Ronsten 
(2009) 
Sverige 

Att beskriva vårdmiljön 
såsom den erfars av 
patienterna som 
vårdats på Visby lasarett 
efter sjukhusets 
ombyggnation. 

Kvalitativ metod, 
fenomenologisk 
forskningsansats. 
Nio intervjuer skedde 
en månad efter 
utskrivning, en 
intervju skedde en 
vecka efter 
utskrivning och en 
intervju skedde när 
patienten var 
fortfarande var 
inskriven. 1-1,5 
timmes intervjuer.  

Patienter, n=11 Fenomenologisk 
analys. 
 

Positivt med flerbäddssalar: 
Sällskap och kamratskap, 
Slippa vara ensam. 
Negativt med flerbäddssalar: 
Störande ljud. 
Positivt med enkelrum: 
Behövde inte ta hänsyn till 
andra, Sova ostört, Lugn och 
ro, Enklare att ta emot 
besök, Avskildhet. 
Negativt med enkelrum: 
Känsla av isolering och 
ensamhet. 

KI 
(95%) 

Rowlands & 
Noble 
(2008) 
Storbritannien 

Att undersöka hur 
avdelningsmiljön påverkar 
det allmänna välmående hos 
patienter med avancerad 
cancer. 

Kvalitativ metod. 
Inspelade 
halvstrukturerade 
intervjuer användes, 
skedde vid 
sängkanten eller vid 
en lugn plats på 
avdelningen. 

Patienter, n=12 Den insamlade 
datan skrevs ner, 
lästes igenom flera 
gånger, 
meningsenheter 
identifierades, 
kondensering och 
kodning skedde, 
resulterade i fyra 
teman. 

Positivt med enkelrum: 
Enklare att ta emot besök, 
Kunde röra sig fritt, Störde 
inte andra patienter. 
Positivt med flerbäddssalar: 
Interagera med andra 
patienter, Mindre isolerad 
och oroad , Sällskapet av 
andra patienter. 
 

K I 
(82%) 

  



 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ Intervention/ 
Instrument 

Deltagare (/bortfall) Analysmetod Huvudresultat Studie design/ 
Kvalitet 

Williams & 
Irurita 
(2005)  
Australien 

Att förstå hur sjukhusmiljön 
påverkar patienters 
uppfattning av personlig 
kontroll. 

Kvalitativ studie. 
Grounded therory 
Inspelade 
semistrukturerade 
intervjuer, 75 
timmars fältstudier. 

Patienter, n=40  Konstant 
jämförande analys. 

Negativt med enkelrum: 
Känna sig isolerad, 
Känsla av att vara utom 
synhåll för personalen, 
Ingen att prata med. 

K II 
(78%) 

Williams et al. 
(2008) 
Australien 
 

Att fokusera på aspekter som 
patienter uppfattas påverka 
deras känsla av personlig 
kontroll. 

Kvalitativ studie. 
Grounded theory 
Inspelade 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 

Patienter, n=56 
 

Konstant 
jämförande anayls. 

Positivt med enkelrum: Sova 
ostört, Göra det man ville, 
Behövde inte ta hänsyn till 
andra. 
Positivt med flerbäddssalar: 
Slippa vara ensam, Ha 
någon att prata med, Lättare 
att hålla humöret uppe. 
Negativt med flerbäddssalar: 
Störd av ljud och svårt att 
sova. 

K I 
(80%) 



 

 

Bilaga 5. Exempel på analys 
 
Författare Meningsenhet Kondensering Underkategori Kategori 
Malcolm  
(2005) 

Patienterna 
tyckte det var 
önskvärt att 
personalen skulle 
sänka sina röster 
och komma 
närmare 
huvudändan av 
sängen när de 
pratade för att 
inte de andra 
patienterna på 
rummet skulle 
höra vad de sa. 

Rädsla att 
personalen skulle 
avslöja privat 
information. Vid 
samtal var det 
önskvärt att 
personalen 
sänkte sina röster 
och kom 
närmare 
huvudänden av 
sängen.  

Oro över 
sekretess 

Negativa 
aspekter 
flerbäddssalar. 

Malcolm  
(2005) 

Patienterna 
uppskattade 
sällskapet och 
det kamratskap 
de fick av de 
andra patienterna 
på rummet i en 
annars ganska 
ensam miljö. 

Uppskattade 
sällskapet och 
kamratskapet i 
en ensam miljö. 

Sällskap Positiva aspekter 
flerbäddssalar. 

Williams, 
Dawson & 
Kristjanson 
(2008) 

Patienterna 
upplevde det 
jobbigt att 
behöva höra på 
när de andra 
patienterna t.ex. 
hostade och 
pratade, när de 
själva hade lust 
att sova. 

Störd av ljud 
från andra 
patienter när de 
själva hade lust 
att sova.  
 

Störande ljud Negativa 
aspekter 
flerbäddssalar. 

 
 
 
 
 
 

 


