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• Studien er en del av forskningsprosjektet; «Fra gammelt til nytt sykehus».



Problemstilling

• Hvordan opplever pasientene å bo på fellesrom 
på et gammelt sykehus og enkeltrom på et nytt 
sykehus?



• Bilde hentet fra https://library-archives.cumc.columbia.edu/digitized-image/presbyterian-hospital-ward-
c1920s 
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Hva viser tidligere studier?

Fordeler Ulemper

Færre fall Flere fall

Bedre kommunikasjon med 
helsepersonell

Ingen medpasienter å snakke med, 
mangel på sosialisering

Ikke opplevelse av ensomhet Økt ensomhet

Bedre muligheter for besøk Mindre indirekte tilsyn

Bedre smitteforebygging Blir ikke sett eller bekreftet som 
menneske

Forbedret søvnkvalitet Økt liggetid

Mindre støy Ingen å dele erfaringer med

Færre legemiddelavvik

ENEROM



Oppsummering

•Det foreligger ingen forskning som sikkert 
kan konkludere med hva som er å foretrekke 
av enerom eller fellesrom.



Metode

Utvalg
• 196 av 599 deltagere ønsket å delta
• 40 ble tilfeldig trukket ut for intervju, 39 deltok
• 19 kvinner og 20 menn
• Alderspenn 26 til 77 år

• Kvalitativ metode - dybdeintervju
• Beskrivende og utforskende tilnærming
• Systematisk tekstkondensering (Malterud)



Hovedfunn med 
underkategorier

Betydningen av andre Betydningen av privatliv

Samvær Utsatthet

Ensomhet Renslighet 

Sosial tilknytning Kontroll



Betydningen av andre
1. Samvær
2. Ensomhet
3. Sosial tilknytning



• Jeg har bodd på fellesrom flere ganger, og jeg har 
ofte utviklet et slags vennskap med de jeg deler rom 
med, og hvis du har det, så synes jeg det er ganske 
fint å dele rom. Det er ikke noe problem»

• «Du blir veldig åpen når du ligger der. Folk snakker. 
Hele livshistorien, enten den er god eller vond, vel 
den bare kommer ut» 

• «...så det er bare å gå og hente maten og fly inn på 
ditt eget rom igjen, så du blir på en måte bare sånn 
lukket for deg sjæl»



Betydningen av andre
1. Samvær
2. Ensomhet
3. Sosial tilknytning



• «Det var en rar erfaring, jeg følte meg veldig 
ensom»

• «Når døren var lukket var jeg helt alene og 
isolert, jeg hadde trengt mye mer omsorg og 
tilsyn»

• «Jeg så jo ingen andre pasienter» 



Betydningen av andre

1. Samvær
2. Ensomhet
3. Sosial tilknytning



• «Dem var hjelpsomme, dem var profesjonelle, 
dem var menneskekjære…jeg ble rett og slett 
glad i dem…»

• «Dem hadde ikke fjernkontroll på alle romma, 
sånn at man måtte dele fjernkontrollene. Dette er 
fordi pasienter stjælte dem med seg hjem, men 
helt personlig skjønner jeg ikke at folk gjør det, 
men det synes jeg er litt kjipt da fordi tv er jo det 
eneste underholdningsmiddelet»



Betydningen av privatliv
1. Utsatthet
2. Renslighet
3. Kontroll



• Det er ting du virkelig ikke burde høre. Det var en medpasient 
som ble fortalt at han bare hadde uker igjen…»

• For meg så var ikke denne innleggelsen forbundet med noe 
veldig privat, men det er hele settingen vet du, fordi plutselig så 
kan noe skje, eller kanskje jeg ville ha spurt om noe som jeg 
ikke ville at de andre skulle høre.»

• Det var en dame som skulle ha dialyse, og hun fikk lagt inn et 
kateter og så ble hun kvalm. Jeg lå der og hørte alt og ønsket at 
jeg kunne være et annet sted.. Hun kastet opp og de måtte 
vaske det opp, og nei det var fryktelig. Og hun lå der rett ved 
siden av meg og alt jeg kunne tenke på var oppkastet på 
gulvet»



Betydningen av privatliv

1. Utsatthet
2. Renslighet
3. Kontroll



• «Det er så deilig med et sted hvor alt er rent og 
velfungerende, og fra et hygienisk ståsted er det så 
deilig å ha mitt eget toalett»

• « At det er moderne og lettvint er sikkert fint det, 
men jeg tror ikke det helt avgjørende for å bli 
fortere bra»

• «Jeg er ikke så veldig opptatt av.. sånn...hvordan 
det er rundt meg. I en akutt situasjon liksom. Det 
får heller være.»



Betydningen av privatliv

1. Utsatthet
2. Renslighet
3. Kontroll



• «Jeg syntes det var skjønt at min mann fikk 
komme og gå som han ville..»

• «Jeg kunne selv velge hvilken fjernsynskanal jeg 
ville se, og jeg kunne skru av når jeg ønsket. Jeg 
kunne duppe av i løpet av dagen, og jeg sov så 
mye bedre om natten»



Konklusjon

Ja takk, begge 
deler?



Studiens anbefalinger
• Resultatene fra denne studien bør inkluderes i beslutningsgrunnlag for fremtidig 
sykehusplanlegging.

• Tilrettelegging av felles steder hvor pasienter kan møte, anbefales

• Studien bør få konsekvenser for organisering av sykepleietjenesten og utøvelsen, ved at 
ledere av sykepleietjenesten sikrer at jevnlige tilsyn for å unngå opplevd ensomhet og 
sikkerhet for pasientene ivaretas.

Videre arbeid….
• Nye samarbeidsmidler er innvilget for å se på hvordan sykepleiere  erfarer 

å ivareta pasienter på enerom.



Studien er publisert i Nursing 
Ethics



Spørsmål?

Spørsmål?

Kontaktinformasjon: anroos@so-hf.no


