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BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Idéen om et «comfort room» på Valen sjukehus kom  

etter et studiebesøk på Karolinska instituttet i Stockholm, der 

Anna Bjørkdahl presenterte «Lugna rummet» for ei gruppe  

Terma-instruktører i desember 2014. Hun fortalte om et  

spesielt rom som var innredet slik at det skulle hjelpe pasi-

enter med psykiske lidelser til å slappe av og finne roen gjen-

nom stimuli i form av syn, hørsel, følelse og lukt. Dette er et  

behandlingsrom der pasienten selv kontrollerer og bestem-

mer hvilke beroligende stimuli de vil bruke. Dette gjorde inn-

trykk på instruktørene og vi reiste hjem med et ønske om å 

få et slikt rom på en av våre heldøgnavdelinger. Et år senere 

hadde vi opprettet en prosjektgruppe og besluttet at «Eining 

for sikkerhetspsykiatri og rehabilitering» skulle etablere et 

slikt tilbud på Valen sjukehus. 

«Det er et godt alternativ til medisiner, flere velger å 
bruke rommet når de har det vanskelig…» (personal)

«Det overrasket meg hvor lenge enkelte pasienter kunne 
finne roen der…» (personal)

«Herlig, forfriskende, avslappende og behagelig rom» 
(pasient)

RESULTAT

Anna Bjørkdahl har hele tiden vært positiv til at vi kunne  

arbeide med å etablere «Lugna rummet» i Norge. Ma-

ria Smitmanis Lyle har gitt oss råd og tips om det praktis-

ke og delt materiale som ressurspersoner på Centrum for  

Psykiatriforskning har laget i Sverige. Prosjektet er finansiert 

gjennom midler fra kursvirksomhet gjennomført av Terma- 

instruktørerene på Valen sykehus. Adalbjørg Heidur Bjørgvins-

dottir begynte som psykolog på Valen 1.oktober 2015 og har job-

bet som prosjektleder. Vi etablerte prosjektgruppen november 

2015 og «Rolige rommet» ble åpnet 1. mars 2016. Vi deler våre  

erfaringer etter åtte måneders drift. 

Referanse: Bjørkdahl, A. (2015). Projekt Lugna rummet 2011-2014, slutrapport (centrum for 

psykiatriforskning, Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholm). Forelesning på Nordisk konferens 

om Lugna rummet, sinnesstimulerande avslappingsrum i psykiatrisk heldygnsvård, 18. november 

2016, Malarsalen på Munchenbryggeriet i Stockholm. Ved Torill Storhaug Fotland og Adalbjørg 

Heidur Bjørgvinsdottir. Kontaktinformasjon: torill.storhaug.fotland@helse-fonna.no / 

adalbjorg.heidur.bjorgvinsdottir@helse-fonna.no. 

Metode for innhenting av pasientene sine erfarin-

ger er å bruke samme evalueringsskjema som Anna 

Bjørkdahl har brukt i Sverige (oversatt til norsk). 

Etter bruk av det rolige rommet ber vi pasientene  

fylle ut evalueringsskjema og legg det i en postkasse. 

Personalet dokumenterer i tillegg pasientens bruk av 

rommet  i journal. I perioden 1.3.16-31.10.16 ble 98 

besøk dokumentert. 89 av disse besøkene ble doku-

mentert i journal. 36 evalueringsskjema ble fylt ut. 

Metode for innhenting av personalet sine erfaringer 

er spørreskjemaet som Anna Bjørkdahl har brukt i 

Sverige (oversatt til norsk). 

Personalet som jobber ved døgnenheten har fått til-

bud om å fylle ut dette spørreskjemaet. 22 har svart 

(74 % av de ansatte). 

Resultat: Personalet opplever at rommet blir brukt 

til å slappe av, finne ro og mestre uro, ha tid for seg 

selv, stresse ned og lytte til musikk, samle tanker, be-

arbeide tankekjør, roe seg ned når de føler på uro og 

angst, dempe angst, skjerme seg fra resten av miljøet,  

Resultat: I 83 % av tilfellene rapporterer pasienten at de har  

noe eller god effekt av bruken. Det samsvarer med persona-

let sine rapporter. I 72 % av tilfellene velger pasienten å være 

alene på rommet. 90 % av besøkene på rommet tar pasienten 

selv initiativ til. Besøkene varierer fra to til 180 minutter, med 

et gjennomsnitt på 31 minutter. Stort sett alle velger å sitte i 

hvilestolen og høre på musikk, enten avslappingsmusikk eller 

egen musikk. De mest brukte oljen er sitron og lavendel.

prøve noe nytt, avledning og finne fred. Det har overrasket 

personalet hvordan rommet virker beroligende på pasientene 

og hvor lenge de finner ro der, hvordan det demper frustra-

sjon, gir mindre uro og utagering, og gir avslappende effekt. 

Mange i personalet var i utgangspunktet usikre på effekten 

av behandlingsmiljøet, men er positive til et nytt, spennen-

de og bra alternativ til medisinbruk. Med økt fokus på med-

ikamentfrie alternativ, velger nå enkelte pasienter rommet  

framfor eventuelle medisiner. Det skaper mer ro i miljøet.  

Interessen for det rolige rommet er stor, både på selve syke-

huset og utenfor.

Hvem deltok  (n=22)  
Alder 21-61 (median 32 år) 
Kvinner 55% 
Menn 45% 
Sjukepleier/vernepleier 32% 
Hjelpepleier/helsefagarbeider 27% 
Pleiemedarbeider/assistent 41% 
Turnusarbeider  86% 
Dagtidsarbeider  5% 
Nattarbeider 9% 
Arbeidet i psykiatri 0,5-40 år (median 6,5 år) 
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