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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter som vårdas i enkelsal kan sakna interaktion med andra patienter och 

känna sig isolerade. Sjuksköterskor föredrar att vårda i enkelsal framför flerbäddssal då det 

oftast är mer utrymme och underlättar ostörda samtal. Problem: Patienter kan uppleva 

ensamhet och känna sig isolerade i enkelsal på grund av minskad kontakt med andra. 

Patienter kan känna osäkerhet i enkelsal vilket kan påverka kroppens återhämtning. Sjukhus 

innefattar olika salstyper, både enkelsal och flerbäddssal, vilket innebär att sjuksköterskor 

bör vara medvetna och inneha kunskap om patientupplevelser i båda salstyperna. Syfte: Att 

göra en översikt över patienters upplevelser av att vårdas i flerbäddssal inom somatisk vård. 

Metod: Allmän litteraturöversikt med elva artiklar, åtta kvalitativa, två kvantitativa och en 

mixed-method. Resultat: Patienterna beskrev svårigheter med att bevara integriteten i 

flerbäddssal men också att de hjälpte varandra med praktiska saker och utgjorde sällskap till 

varandra. Dock beskrev patienterna strategier för att stänga ute ljud från omgivningen och 

ibland behov av avskildhet. Slutsats: I flerbäddssal framkom det att patienterna 

uppskattade sällskap av andra patienter. Det framkom även svårigheter att bevara 

integriteten och föra ostörda samtal. Därför behövs rum för privata samtal och om de redan 

finns, behöver de användas.  

 

Nyckelord: Integritet, Litteraturöversikt, Medpatienter, Omgivning  

  



ABSTRACT 

Background: Patients who are treated in single-bed rooms lack interaction with other 

patients and they can feel isolated in a single-bed room. Due to a bigger space and 

undisturbed conversations, nurses prefer to care in a single-bed room over multiple-bed 

room. Problem: Hospitals include different types of wards, both single- and multiple-bed 

rooms, which means that nurses should be aware and have knowledge of patient experiences 

in both types of bays. Aim: To create an overview of patients’ experiences of being cared for 

in a multiple-bed room within somatic care. Method: General literature review with eleven 

articles where eight of them were qualitative, two quantitative and one mixed-method. 

Results: Patients described difficulties in maintaining integrity in a multiple-bed room but 

also that they helped each other with both practical matters and in the form of company. 

However, the patients also revealed that they found strategies to shut out environmental 

noise and there was a need for privacy. Conclusion: Patients who were being care for in a 

multiple-bed room appreciated the company of other patients. However, there are difficulties 

in maintaining privacy and making private conversations. Therefore, rooms for private 

conversations need to be established and if they already exist they need to be used.  

 

Keywords: Integrity, Literature review, Fellow patients, Environment 
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1 INLEDNING  

Vi har som vårdpersonal och sjuksköterskestudenter vårdat patienter i flerbäddssalar och då 

reflekterat över fenomenet att bli vårdad i samma sal som andra. Som anhöriga till patienter 

som vårdats i flerbäddssal har vi upplevt att det kan vara distraherande med vetskapen om 

att det kan finnas andra patienter i salen som exempelvis kan överhöra samtal. Vi är 

medvetna om att vid nybyggen eller ombyggnationer av sjukhus byggs det vanligtvis 

enkelsalar eller tvåbäddssalar men fortfarande förekommer flerbäddssalar på många 

sjukhus. Som sjuksköterskor kommer vi att vårda patienter i både enkelsalar och 

flerbäddssalar, därför har intresseområdet, patienters upplevelser av vård i flerbäddssal valts. 

Förhoppningsvis ökar kunskapen kring patientupplevelser både för oss som blivande 

sjuksköterskor men även för befintliga sjuksköterskor och annan vårdpersonal på sjukhus. 

Det valda intresseområdet kommer från njur- och strokeavdelningen på Mälarsjukhuset i 

Eskilstuna och handlade om integritet och social tillvaro i flerbäddssal. Examensarbetet 

inriktades på patienters upplevelser av att vårdas i flerbäddssal vilket förhoppningsvis bidrar 

till att vi som blivande sjuksköterskor bättre kan beakta patientperspektivet vid vård i 

flerbäddssal och ge oss bättre förutsättningar att ge patienter bästa möjliga vård. 

2 BAKGRUND 

Inledningsvis presenteras Definitioner aktuella för examensarbetet, följt av Patientsäkerhet 

och smittorisk, Sjuksköterskors ansvar och Sjuksköterskors upplevelse av att vårda. 

Därefter följer Patienters upplevelse av vård i enkelsal och slutligen redovisas valt 

Vårdteoretiskt perspektiv och Problemformulering. 

2.1 Definitioner  

Nedan presenteras definitioner av flerbäddssal samt integritet och värdighet då det är vanligt 

förekommande termer i examensarbetet.  

 

Termen vårdpersonal kommer att användas i detta examensarbete och innefattar 

vårdpersonal på sjukhus såsom läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.  
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2.1.1 Flerbäddssal 

Definition för begreppet flerbäddssal har inte hittats, i detta examensarbete definieras 

således flerbäddssal som en sal där fler än en patientsäng finns tillgänglig. Således kan 

flerbäddssal vara en sal med två, tre eller fler patientsängar. När en patient vårdas i 

flerbäddssal innebär det att vårdas tillsammans med andra patienter och kan även innebära 

att dela sal med patienter av annat kön.  

2.1.2  Integritet och värdighet 

Integritet kommer från det latinska ordet inteʹgritas (Nationalencyklopedin, 2017). 

Begreppet integritet betyder hel och okränkbar och innebär att varje individ har egenvärde. 

Utmärkande för integritet är att alla människor har integritet oavsett tillstånd och mental 

förmåga. Individer som saknar förmågan att uttrycka självbestämmande har fortfarande 

rätten att få sin integritet respekterad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Integritet kan 

uppdelas i fysisk och psykisk integritet där den fysiska integriteten syftar till kroppen som 

helhet och den psykiska integriteten till värderingar, önskningar och åsikter hos människan 

(Statens medicinsk-etiska råd, 2017). Värdighet beskrivs som en känsla av vad som är värdigt 

beteende för den egna personen (Allén, 2002). Värdighet är associerad med individens hälsa 

och genom sjukdom kan viktiga värden hos individen hotas och innebära att upplevelsen av 

värdigheten kränks (Edlund & Lindwall, 2017). 

2.2  Patientsäkerhet och smittorisk 

I vårdpersonals ansvar ingår utövande av säker vård och att på vetenskapligt beprövat och 

evidensbaserat sätt ge god och kompetent vård. Patienter besitter unik kunskap om den egna 

kroppen, dess egna förutsättningar samt levnadsförhållanden och har enligt lag rätt till 

självbestämmande och delaktighet i vården (Socialstyrelsen, 2017).  

 

En brittisk studie visar förhöjd risk att förväxla medicin i flerbäddssalar (Chaudhury, 

Mahmood & Valente, 2006). En hög andel patienter per sjuksköterska kan vara orsak till 

medicineringsfel (Mahmood, Chaudhury & Valente, 2011). En annan brittisk studie beskriver 

större risk för antalet fallolyckor i enkelsal jämfört med flerbäddssal. Den ökade risken för 

fallolyckor i enkelsal bedöms orsakas av minskad interaktion med andra patienter samt att 

patienter i enkelsalar är svårare att övervaka för vårdpersonal (Singh, Okeke & Edwards, 

2015). 

 

Vid risk för smitta, exempelvis diarréer, infekterade sår eller stora blödningar, bör vård av 

patienter med risk för att sprida smittan vidare ske i enkelsal med egen dusch och toalett. 

Patienter ska företrädelsevis vistas i enkelsalen. Tillräckligt med vårdplatser, toaletter, 

enkelrum och vårdpersonal är andra åtgärder som spelar roll för att förhindra 

smittspridning. Det är också av vikt att basala hygienrutiner efterföljs för att minska 

spridning av smitta (Ransjö & Edstedt, 2016). Vid vård i enkelsal avgränsas nedsmutsning av 

ytor och föremål till ett begränsat utrymme. Vilket avstånd det finns mellan sängar är 
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avgörande för spridning av smitta, exempelvis tredubblas risken för smittspridning när en 

femte säng placeras i fyrbäddssal (Socialstyrelsen, 2006). Vid risk för spridning av luftburen 

smitta ska enkelsal med förrum användas att vårda patienter i för att minska 

smittspridningen (Ransjö & Edstedt, 2016).  

2.3 Sjuksköterskors ansvar  

Sjuksköterskor är ansvariga för omvårdnaden i teamarbetet av patienter och har tillsammans 

med patienter och andra professioner ansvar för planering, genomförande, bedömning och 

utvärdering av vården. Sjuksköterskor ansvarar också för att fördela och delegera 

arbetsuppgifter i teamet på ett sätt som gynnar patienters säkerhet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskors främsta ansvar är att främja hälsa, lindra 

lidande, förebygga sjukdom och återställa hälsa samt att vården ska på ett respektfullt sätt 

ges till alla patienter oavsett ålder, hudfärg, sexuell läggning eller tro (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskors arbete ska utmärkas av ett etiskt 

förhållningssätt och all omvårdnad ska respektera mänskliga rättigheter, ta hänsyn till 

individens värderingar, tro, vanor, integritet och respekt för självbestämmande. 

Sjuksköterskor har dessutom ansvar att följa kompetensutvecklingen för kunskapsområdet 

och erhålla kunskap kring hur vården ska bedrivas för att undvika vårdskador (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskors beteende kan påverka patienters upplevelser 

av integritet (Baillie, 2009). Enligt 1 § i kap. 3 av Hälso- och sjukvårdslagens (SFS 2017:30) 

krav på sjukvård ska människors lika värde respekteras när vård ges samt så ska ohälsa 

förebyggas. Dessutom är målet att all vård ska ges på samma villkor till alla.  

 

Sjuksköterskor ska hantera patienters privata uppgifter med gott omdöme (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskor får ej offentliggöra uppgifter varken muntligt 

eller skriftligt kring patienter. Uppgifter som innebär sekretess är bland annat 

journalhandlingar, andra anteckningar kring patienter eller det som patienter eller dess 

anhöriga muntligt berättar för vårdpersonal. Patienter får själva bestämma om uppgifter får 

lämnas ut till anhöriga. Vårdpersonal får endast diskutera patienters uppgifter med varandra 

om båda är inblandade i vården som rör patienten oavsett om båda har tystnadsplikt 

(Lönnqvist-Endre, 2016). Enligt 1 § i kap. 7 av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 

2009:400) är det förbjudet att prata om patientuppgifter utanför verksamheten där 

sekretessen gäller. Enligt 2 § i kap. 8 av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) är 

det också förbjudet att sprida sekretessbelagda uppgifter mellan grenar inom en verksamhet, 

även om de i förhållande till varandra ses som självständiga.  

2.4 Sjuksköterskors upplevelse av att vårda  

En kanadensisk studie beskriver att sjuksköterskor föredrar att vårda i enkelsal framför 

flerbäddssal, då enkelsalar oftast har mer plats, bättre möblering och bättre möjlighet till 

interaktion med patienter och dess anhöriga (Chaudhury et al., 2006). En brittisk studie 
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beskriver att sjuksköterskor uttrycker oro kring att skydda patienter från fallolyckor i 

enkelsal (Donetto, Penfold, Anderson, Robert & Maben, 2017). I flerbäddssal bedömer 

sjuksköterskor att patienters möjligheter till interaktion med familjemedlemmar är låg eller 

måttlig. Möjligheten till interaktion med familjemedlemmar i enkelsal är högre och dessutom 

bedömer sjuksköterskor det mer flexibelt för patienter att ta emot besök i enkelsal. 

Undersökning eller anamnesupptagning av patienter bedöms mest lämpligt i enkelsal då 

sjuksköterskor kan fokusera helt på patienter utan att störas av eller störa andra patienter. 

Sjuksköterskor upplever att patienters återhämtning försämras i flerbäddssal, genom 

minskad sömn eller ljud som stör till följd av andra patienter i rummet (Chaudhury et al., 

2006). I enkelsal reduceras ljud som kan störa andra patienters vila eller sömn (Donetto et 

al., 2017). Sjuksköterskor beskriver att det finns begränsningar i att skapa vårdrelationer till 

patienter i flerbäddssal. De uppger att det finns behov av speciella rum på avdelningar för att 

skapa möjlighet till djupare förtroende mellan patienter och sjuksköterskor vid samtal (Berg 

& Danielsson, 2007). En brittisk studie beskriver att sjuksköterskor tycker enkelsalar är mer 

fördelaktiga vid samtal med patienter (Donetto et al., 2017). Vidare beskriver sjuksköterskor 

att respekt för patienters och sjuksköterskors egna integritet är viktigt för att skapa en 

vårdrelation. Personlig kemi, engagemang och en positiv inställning är viktigt oavsett hur 

stressigt det är (Berg & Danielsson, 2007). En annan viktig aspekt vid vårdande är 

kommunikation och att respektera människor som värdefulla individer. Dessutom är det 

väsentligt att lära känna patienterna, lära om patienternas liv och preferenser kring 

omvårdnad och hur den ska ske (Baillie & Gallagher, 2011).  

 

En brittisk studie beskriver att sjuksköterskor har oro kring att patienter upplever sig 

isolerade eller ensamma i enkelsal. Flerbäddssal ger möjlighet för patienter att prata med 

varandra och socialisera sig vilket bedöms viktigt för återhämtningen. Patienter som vårdas i 

enkelsal har minskad interaktion med andra patienter vilket kan innebära att varje patient 

ofta behöver mer tid från vårdpersonal. Sjuksköterskor upplever att patienter försöker 

förlänga interaktion med vårdpersonal då patienter har minskad kontakt med andra 

(Donetto et al., 2017). 

 

Sjuksköterskor beskriver att handhavande av smutsiga och rena föremål är enklare i enkelsal. 

I flerbäddssal upplevs dock hanteringen av smutsigt och rent material vara mer 

problematiskt. Dessutom är badrummets placering, ljus och ljudnivå i salen samt möjlighet 

att kontrollera temperatur betydelsefull i enkelsalar. Kvalitet på patientövervakning, 

patienters bekvämlighet samt patienters möjlighet till återhämtning är bättre i enkelsal 

jämfört med flerbäddssal. Enkelsal erhåller fler funktioner som är till fördel och hjälp vid 

vårdandet än i flerbäddssal (Chaudhury et al., 2006). I flerbäddssal upplever sjuksköterskor 

att det är av fördel att kunna se och höra fler patienter samtidigt. Dessutom upplever 

sjuksköterskor att det är bättre översyn över patienter i flerbäddssal (Donetto et al., 2017).  

2.5 Patienters upplevelse av vård i enkelsal  

För patienter kan sjukhusvistelser ha negativ inverkan på självförtroendet och bidra till 

frustration, rädsla och känsla av maktlöshet på grund av sjukdom (Van der Meide, Olthuis & 
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Leget, 2015). När patienter vårdas i enkelsal upplever de att det är enkelt att ställa frågor till 

vårdpersonal då patienters integritet skyddas och ingen annan kan höra dialogen (Persson, 

Anderberg & Kristensson-Ekwall, 2015). Patienter i enkelsal uttrycker även att skapa 

relationer till vårdpersonal är ett sätt att främja integritet, dessutom tar patienter ofta 

initiativet till att upprätta kontakt till vårdpersonal. Relationer som upprättas mellan 

vårdpersonal och patienter i enkelsal ger patienter socialt stöd och en känsla av bekvämlighet 

i sjukhusmiljön (Baillie, 2009). Patienter som vårdas i enkelsal upplever positiv effekt på 

välmåendet när de bemöts av sjuksköterskor som har ett empatiskt förhållningssätt när de 

kommer in i salen, tar sig tid att prata och spendera tid med patienter (Bramley & Matiti, 

2014). 

 

En svensk studie beskriver att enkelsal med utsikt och egen toalett kan stärka upplevelsen av 

att befinna sig i hemtrevlig miljö. Patienter som vårdas i enkelsal kan ha egna saker omkring 

sig utan att störa andra eller bli störd av andra (Persson et al., 2015). Exempelvis kan 

patienter få enkelsalen att likna hemmet med blommor, tidningar och musik (Van der Meide 

et al., 2015). De flesta patienter i enkelsal föredrar att stanna i sitt rum då det innebär känsla 

av hemtrevlighet vilket kan leda till att interaktion med andra patienter är begränsad och 

vårdpersonal blir patienters sällskap och säkerhet, speciellt när patienter är kritiskt sjuka och 

sängliggande. När patienters tillstånd inte längre är kritiskt och vårdpersonals behov av att se 

över patienter minskar, kan patienter uppleva utanförskap och avsaknad av rumskamrater 

(Persson et al., 2015). I en brittisk studie beskriver femtiotvå procent av patienter som vårdas 

i enkelsal att de har kontakt med medpatienter ibland. Vidare beskriver tjugo procent att de 

ibland känner sig isolerade när de vårdas i enkelsal (Nahas, Patel, Duncan, Nicholl & 

Nathwani, 2015).  

 

För patienter som vårdas i enkelsal kan det innebära känslor av både säkerhet och osäkerhet. 

Patienter kan ibland känna sig osäkra då det är svårt att få kontakt med vårdpersonal och det 

kan ta lång tid innan vårdpersonal kommer när patienten larmar. Osäkerhet kan ta fokus 

från kroppens återhämtning. Känslor av ensamhet och att vara isolerad kan uppstå av vård i 

enkelsal. De sociala behoven är lika viktiga som de fysiska behoven för att lättare kunna 

återgå till det normala livet efter sjukhusvistelse (Persson et al., 2015).  

2.6 Vårdteoretiskt perspektiv  

Erikssons (1987; 2014; 2015) teori om konsensusbegreppet värld är det valda vårdteoretiska 

perspektivet i detta examensarbete. Begreppet värld anses passa syftet då värld kan påverka 

individen och innebär allting runt omkring denne. Relationerna i världen spelar roll. I detta 

examensarbete associeras värld till patientsalen. 

  

Värld beskrivs bestå av orsakssamband, värden, tid och rum samt rörelse och mening. 

Människan förstår världen genom att befinna sig, observera den och göra sig hemmastadd i 

den samt prata med de människor som bildar vår värld. Världen skapas av människan och i 

människans medvetande speglas världsbilden där den inre och yttre världen bildar en enhet 

vilket antas som att människan och världen bildar en enhet. Vidare beskrivs världen som 
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något som utgörs av relationer och möten individer mellan där alla bär på egen historia och 

egen syn på framtiden (Eriksson, 1987). 

  

Människan lever i tre olika världar som påverkar oss på olika sätt, omvärlden, medvärlden 

och egenvärlden. Omvärlden, även den yttre världen, är det biologiska, det som driver 

människan och det som är förutbestämt. Anpassning och öde är termer som också tillhör 

omvärlden. Vårdandet sker i medvärlden och är relationernas värld då den byggs upp genom 

möten mellan människor. Individens förmåga att leva i och uppfatta medvärlden är en 

förutsättning för naturligt vårdande. Grundrelationen i medvärlden är relationen mellan 

självet och den abstrakta andra samt den konkreta andra (Eriksson, 1987). Den abstrakta 

andra är gudsförhållande och tro medan den konkreta andra är relationen till andra 

människor (Eriksson, 2015). I dessa möten sker delande och helande. Alla individer bär med 

sig den självbild, de traditioner, de begär, den tro och den kropp som gör människan unik 

som kallas kulturgods och bearbetas i det gemensamma mötet. Förståelsen mellan två 

individer ökar beroende på hur djup och intensiv mötet är vilket också bidrar till helande. I 

egenvärlden, som är individens inre värld, söker individen självet och den egna unikheten. 

Genom att människan finns till, fyller denne ett livsrum och människan besitter en egen 

värld som är en del av den universella världen (Eriksson, 1987). 

  

Människan både påverkar och påverkas av världen, miljön eller kulturen hon lever i. 

Kulturen kan också ses som människans livsrum (Eriksson, 2014). Eriksson (2015) skriver 

att människan lever i tre olika livsrum, det fysiska, det psykosociala eller det andliga rummet. 

I det fysiska rummet finns möjligheterna för de grundläggande livsfunktionerna och för att 

bevara livsfunktionerna har individen i olika grad behov av andra och omgivningen. De 

grundläggande behoven hotas av olika riskmoment. I det psykosociala rummet sker 

interaktion mellan själv och andra exempelvis föräldrar, syskon, vänner, arbete. 

Förutsättningarna för relationer till andra och till det sociala skapas här. Det andliga 

livsrummet utgörs av den egna relationen till den abstrakta andra, det vill säga till 

människans egna tro och förhållandet till gud. I dessa livsrum kan det ibland ske att den egna 

personen inte får utrymme av exempelvis samhället, vårdaren eller anhöriga samtidigt som 

det i livsrummen sker ansande, lekande och lärande. Utrymmet som människan får i de olika 

livsrummen sätter gränserna för människans ultimata hälsa och möjliga kapacitet (Eriksson, 

2015). Genom att ge varandras andliga livsrum plats i de mellanmänskliga relationerna 

respekterar människor varandras livsrum. Samspelet mellan människor och de olika 

livsrummen bestämmer prestationsnivån och livskvaliteten i särskilda situationer (Eriksson, 

2014).  

2.7  Problemformulering  

Patienters upplevelser av att vårdas på sjukhus kan skilja sig åt. Tidigare forskning beskriver 

att patienter som vårdas i enkelsal upplever att samtal med vårdpersonal och anhöriga 

underlättas. Sjuksköterskor föredrar att vårda i enkelsal då det underlättar vårdarbetet då det 

är exempelvis mer utrymme och lättare att konversera ostört. Det framkommer även att 
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patienter som vårdas i enkelsal kan uppleva ökad känsla av ensamhet, osäkerhet och saknad 

av medpatienter. Relationer och individens omgivning är världen och genom relationer till 

andra människor, kan människan helas. Grundrelationer i världen är relationer mellan 

människor. Patienter som vårdas i enkelsal kan pendla i känslor mellan säkerhet och 

osäkerhet vilket kan påverka kroppens återhämtning. Känslan av osäkerhet kan uppstå på 

grund av minskad kontakt med andra. Sjuksköterskor bör ha kunskap om patientupplevelser 

i olika salstyper för att ge så anpassad vård som möjligt. Översikten över patienters 

upplevelser av att vårdas i flerbäddssal görs för att undersöka hur patienter upplever att 

vårdas tillsammans med andra. Detta kan förhoppningsvis öka sjuksköterskor förståelse för 

patientupplevelser samt bidra till möjligheter att anpassa vården efter patienters önskemål.  

3  SYFTE 

Syftet var att göra en översikt över patienters upplevelser av att vårdas i flerbäddssal inom 

somatisk vård. 

4 METOD 

Under detta avsnitt kommer Val av metod, Datainsamling och urval samt 

Kvalitetsgranskning att presenteras. Slutligen redovisas Genomförande och analys samt 

Etiska överväganden. 

4.1 Val av metod  

Examensarbetet utgick från allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012). Litteraturöversikt 

innebär att sammanfatta ett kunskapsområde för att få uppfattning om vilken befintlig 

forskning som finns. Metoden valdes för att kunna ge tydlig översikt av patienternas 

upplevelser av vård i flerbäddssal. Enligt Friberg (2012) ska både kvalitativ och kvantitativ 

data samlas in och analyseras i tre faser. 

4.2 Datainsamling och urval  

Initialt användes Cinahl Plus och PubMed för insamling av vårdvetenskapliga artiklar via 

Högskolebiblioteket i Västerås då databaserna innehöll artiklar lämpliga för det valda 

området. Inklusionskriterierna i Cinahl Plus var att artiklarna skulle vara Peer Reviewed 
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(vetenskapligt granskade), beröra patientupplevelser samt vård i flerbäddssal. Sökningarna i 

Cinahl Plus avgränsades till att artiklarna önskades vara publicerade mellan 2007-2017. 

Enbart forskning som byggdes på data från somatiska vårdavdelningar inkluderades i de 

båda databaserna. Artiklar som baserades på psykiatrisk vård, vård i hemmet eller 

barnsjukvård exkluderades. I PubMed användes sökord som avgränsning och artiklar som 

var över femton år gamla exkluderades direkt då äldre artiklar inte bedömdes aktuella. 

Litteraturöversikter exkluderades samt artiklar som enbart innehöll sjuksköterskans 

perspektiv. Tre av artiklar som inkluderades innehöll både sjuksköterskans och patientens 

perspektiv men till resultatet användes enbart patientperspektivet då sjuksköterskans 

perspektiv exkluderades. 

 

Söktekniken trunkering användes. Trunkering innebär att använda stammen av ett sökord 

(utan böjning) för att sedan avsluta med ett tecken, även kallad trunkeringstecken (Östlundh, 

2012). Ett exempel på detta som användes i examensarbetets bakgrund var “nurs*”, där 

“nurs” utgjorde stammen i termerna som nursing, nurses, nurse och ” * ” utgjorde eventuell 

böjning. Sökorden som användes i de första sökningarna var ”multiple-bed”, ”experience”, 

”dignity” och ”privacy”. Utifrån de första sökorden och dess synonymer framkom ytterligare 

sökord som “shared rooms”, “patient perspective”, “patient experience” och 

“companionship”. Även sökord med trunkeringstecken användes i senare sökningar. 

Sökorden användes i båda databaserna och vidare redovisas alla sökord i examensarbetets 

sökmatris (bilaga A). Utifrån sökträffarna valdes relevanta titlar för examensarbetets syfte. 

Om titlarna var relevanta lästes artiklarnas abstract för att se om artikeln fortfarande var 

relevant för syftet. Vidare lästes artiklarna i helhet och kvalitetsgranskades.  

 

För att utvidga sökträffarna användes Boolesk sökteknik. Denna sökteknik innebär att 

fastställa det sammanband sökorden ska ha till varandra (Östlundh, 2012). Några exempel 

som användes i detta examensarbete var “patient* AND experience AND multiple-bed OR 

shared rooms”. Boolesk sökteknik var det som innefattade “AND” och “OR” i detta exempel, 

då “AND” menade på att det första sökordet söktes med det andra sökordet. Istället menade 

“OR” på att ta fram artiklar med multiple-bed eller shared rooms tillsammans med de övriga 

sökorden.  

 

En av artiklarna framkom vid genomgång av artiklarnas referenslistor. Artikeln bedömdes 

vara relevant för examenarbetets syfte och inkluderades. I PubMed identifierades en artikel 

där enbart abstract fanns tillgänglig och efter att abstract lästes bedömdes även denna artikel 

vara relevant och genom fjärrlån erhölls den. Dessa artiklar genomlästes likt de andra 

utvalda artiklarna och kvalitetsgranskades.  

4.2.1 Kvalitetsgranskning  

Efter urvalet av artiklar gjordes en kvalitetsgranskning utifrån Friberg (2012). 

Kvalitetsgranskningen utgick från fjorton frågor för kvalitativa studier och tretton frågor för 

kvantitativa studier. Frågorna inspirerades av Fribergs (2012) kvalitetsgranskningsfrågor och 

omformulerades till ja och nej-frågor där ”Ja” gav ett poäng medan ”Nej” gav noll poäng. 

Detta förenklade sammanställningen av artiklarnas kvalitet. Tio till fjorton poäng krävdes för 
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att ge studien hög kvalitet i kvalitetsgranskningen. Fem till nio poäng gav en medelkvalitet 

medan noll till fyra poäng innebar att artikeln hade låg kvalitet. Vid kvalitetsgranskningen 

upptäcktes att en av de valda artiklarna inte erhöll tillräckligt hög kvalitet och därför 

exkluderades den. Det eftersträvades hög kvalitet på artiklarna och de elva artiklar som 

ingick uppnådde kriterierna för hög kvalitet och ingick därför i analysen. 

Kvalitetsgranskningen redovisas i en tabell i bilaga B. 

4.3 Genomförande och analys 

I en litteraturöversikt sker dataanalys av insamlat material i tre faser (Friberg, 2012). 

Artiklarna genomlästes flertalet gånger och de valda artiklarnas syften, metod och resultat 

sammanfattades i en artikelmatris (Bilaga C) för att ge tydlig översikt. För att bidra till ännu 

mer tydlighet numrerades artiklarna för att lättare särskilja dem. I nästa fas eftersöktes 

likheter i artiklarnas syfte och metod. Examensarbetets artikelmatris (Bilaga C) var till hjälp 

där tydlig översikt över artiklarnas syfte och metod redan gjorts. Ytterligare tabeller skapades 

för respektive del i ett separat dokument för att lättare identifiera likheter och skillnader i 

varje del. Nedan redovisas ett exempel på en sådan tabell (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Översikt över syftet hos resultatets artiklar. 

ARTIKLARNAS SYFTE 

1. Att undersöka patienter och 
sjuksköterskors syn på vård i samkönade 
utrymmen på sjukhus. 

6. Att undersöka hur patienter upplever olika 
ljudmiljöer på intensivvårdsavdelning. 

2. Att undersöka patienters upplevelse av 
integritet vid vård på sjukhus samt hur 
värdighet kan främjas. 

7. Att undersöka vilka uppfattningar 
patienter har om integritet när de vårdas i 
flerbäddssal. 

3. Att belysa patienters upplevelser av att 
vårdas i ett flerbäddsrum på sjukhus samt att 
belysa sjuksköterskornas upplevelser av att 
vårda patienter i flerbäddssal. 

8. Att undersöka patienters preferenser och 
erfarenheter gällande 2-3 bäddssal jämfört 
med enkelsal. 

4. Att beskriva patienters interaktion och 
dess betydelse under sjukhusvistelse. 

9. Att undersöka avdelningsmiljöns betydelse 
för välmående hos patienter som har svår 
cancer. 

5. Att presentera och diskutera vilken effekt 
sjukhusmiljön har på samspelet mellan 
människor med cancer. 

10. Att fastställa om patienter föredrar 
enkelsal eller flerbäddssal inför framtida 
inläggning. 

11. Att undersöka äldre patienter, som varit inlagda på sjukhuset, syn på integritet och vilka 
faktorer som påverkar integritet. 

 

För att urskilja likheter och skillnader i resultaten lästes artiklarna ytterligare en gång för att 

urskilja dess befintliga teman. Ur de befintliga teman framkom tre nya gemensamma teman 
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utifrån valda artiklar. Utifrån dessa tre teman lästes artiklarnas resultat igenom ytterligare en 

gång och respektive tema färgkodades med överstrykningspennor för att lättare identifiera 

teman och senare likheter och skillnader. I början framkom fyra teman men senare 

exkluderades det sista då det genom färgkoderna uppfattades för lite fakta för ett eget tema. 

 

Enligt Fribergs (2012) sista analyssteg gjordes en sammanställning över likheter och 

skillnader som framkom i respektive del. Genom att läsa tabellerna i det separata 

dokumentet hittades likheter och skillnader i syfte och metod hos flera av artiklarna. Likheter 

och skillnader i artiklarnas resultat sammanställdes i de tre teman som framkom. Med hjälp 

av färgkoderna placerades artiklarna in under en eller flera passande rubriker utifrån 

respektive tema och i en del artiklar identifierades fler än ett tema. Tillvägagångssättet 

förenklade identifieringen av likheter och skillnader i respektive del i examenarbetets 

resultat.  

4.4 Etiska överväganden 

Forskare ska inte plagiera andras forskningsresultat eller ljuga om sin forskning och ska i sin 

bedömning av andras arbete vara rättvis (Vetenskapsrådet, 2011). Under hela 

arbetsprocessen har detta funnits i åtanke. APA-style var referenssystemet som användes. 

Det bidrar till tydlighet kring vilken källa som presenteras och presentationen av källor blir 

konsekvent (American Psychological Association, 2017). Forskaren får inte heller förfalska 

data genom att avsiktligt förvränga den eller göra ogrundade inkluderingar eller 

exkluderingar av data som är till forskarens fördel (Codex, 2017a). Artiklar som söktes fram 

var alla på engelska och har till största möjliga mån översatts och tolkas till svenska utan att 

förvränga fakta och ingen fakta har adderats eller tagits bort. För att få fram hög kvalitet på 

de framsökta artiklarna användes peer review. Codex (2017b) skriver att Peer review är 

granskad forskning och är vad som särskiljer forskning från andra texter. Forskningen ska 

granskas utifrån flertalet aspekter som motsvarar vetenskapliga krav (Codex, 2017b). 

Granskningen av forskningen sker av flera oberoende forskare, för att garantera att 

forskningen uppnår den kvalitet som eftersträvas (Codex, 2017a). Då examensarbetet utgått 

från Fribergs (2012) allmänna litteraturöversikt användes befintlig data, både kvalitativ och 

kvantitativ, vilket innebar att etikprövning inte behövdes. Tio av de elva artiklarna förde 

någon form av etiskt resonemang men en artikel saknade etiskt resonemang. Då artikeln 

ändå erhöll hög kvalitet inkluderades den i examensarbetet. 

5 RESULTAT 

Följande avsnitt presenteras i tre delar: Likheter och skillnader i syfte, Likheter och 

skillnader i metod och Likheter och skillnader i resultat.  
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5.1 Likheter och skillnader i syfte  

De båda kvantitativa artiklarna hade syftet att undersöka patienternas preferenser och 

erfarenheter gällande flerbäddssal och enkelsal (Ehrlander, Ali & Chang Chretien, 2009; 

Florey, Flynn och Isles, 2009). En kvalitativ artikel hade däremot syftet att endast undersöka 

patienternas preferenser och erfarenheter gällande flerbäddssal (Persson & Määttä, 2012). 

Syftet i en av de andra kvalitativa artiklarna var att granska patienternas upplevelser av att 

vårdas tillsammans med patienter av andra kön (Bryant & Adams, 2009). Tre av de 

kvalitativa artiklarna hade syftet att undersöka patienternas upplevelser av värdighet vid 

sjukhusvård (Baillie, 2008; Malcolm, 2005; Webster & Bryan, 2009). Två andra kvalitativa 

artiklar hade syftet att presentera hur interaktion sker mellan patienterna och vad som 

påverkade interaktionen (Søndergård Larsen, Hedegaard Larsen & Birkelund, 2013; 

Søndergård Andersen, Hedegaard Larsen & Birkelund, 2014). Syftet för en annan artikel var 

att undersöka hur patienterna upplevde ljudmiljöer på intensivvårdsavdelning (Johansson, 

Bergbom, Waye Persson, Ryherd & Lindahl, 2012). Rowlands och Noble (2008) undersökte 

hur avdelningsmiljön påverkade de svårt sjuka patienternas allmäntillstånd. 

5.2 Likheter och skillnader i metod  

Nio av de valda artiklarna i examensarbetet hade intervjuer som datainsamlingsmetod 

(Baillie, 2008; Bryant & Adams, 2009; Johansson et al., 2012; Malcolm, 2005; Person & 

Määttä, 2012; Rowlands & Noble, 2008; Søndergard Larsen et al., 2013; Søndergard 

Andersen et al., 2014; Webster & Bryan, 2009). Varav sju av de nio artiklarna hade 

semistrukturerade intervjuer som metod (Bryant & Adams, 2009; Malcolm, 2005; Persson & 

Määttä, 2012; Rowlands & Noble, 2008; Søndergard Larsen et al., 2013; Søndergård 

Andersen et al., 2014; Webster & Bryan, 2009). Søndergård Larsen et al. (2013) samt 

Søndergard Andersen et al. (2014) använde sig av kvalitativ metod med utgångspunkt i 

etnografi. Observationer och semistrukturerade intervjuer skedde under sex månader där 

intervjuerna användes för att följa upp observationer av patienternas vardag och upplevelser 

med de andra patienterna. Både förbestämda och improviserade frågor ställdes för att 

försäkra att transkriberingen blev korrekt. Malcolm (2005) använde sig istället av berättande 

tillvägagångssätt utan observationer och motiverade valet av datainsamlingsmetod med att 

semistrukturerade intervjuer kunde skapa djupare förståelse av deltagarnas upplevelser. 

Rowlands och Noble (2008) använde sig enbart av kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

med fenomenologiskt tillvägagångssätt för att öka förståelsen för omgivningens betydelse och 

effekt på patienterna. Intervjufrågorna formulerades baserat på pilotintervjuer med fyra 

patienter och fokuserades på patienternas upplevelser av sjukhusets avdelningar, 

omgivningens påverkan på humör samt livskvalitet. Även Webster och Bryan (2009) 

använde semistrukturerade intervjuer med fenomenologisk metod. Intervjuerna inleddes 

med strukturerade frågor kring patienternas upplevelser av värdighet under sjukhusvistelsen 

och deltagarna fick sedan utveckla tankar och åsikter kring frågan. Persson och Määttä 

(2012) gav patienterna möjligheten att genom följdfrågor djupare utveckla upplevelser av 

vård i flerbäddssal. För att ge båda könens perspektiv genomfördes intervjuerna med hälften 

kvinnor och hälften män. 
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Bryant och Adams (2009) använde sig av kvalitativ metod med beskrivande 

tillvägagångssätt. Vid intervjuerna användes semistrukturerade intervjufrågor för att lyfta 

samma frågor med alla deltagarna, men samtidigt ge möjligheten att utveckla svaren. Ett 

kriterium för deltagande i studien var att tidigare ha vårdats i flerbäddssal med patienter av 

andra kön. Baillie (2008) använde sig av kvalitativ fallstudie för att skapa uppfattningar om 

värdighet samt dess betydelse i könsblandad patientsal. Deltagarna observerades under fyra 

timmar och observationerna dokumenterades med hänsyn till patienternas omgivning, 

tillstånd och interaktion mellan patienten och vårdgivaren. Observationerna följdes upp med 

intervjuer.  

 

De båda kvantitativa artiklarna använde frågeformulär som datainsamlingsmetod (Erhlander 

et al., 2009; Florey et al., 2009). I Ehrlander et al. (2009) formulerades frågorna i formuläret 

utifrån befintlig forskning men även från forskarnas antaganden om sociala fördelar med att 

dela rum. På detta sätt undersöktes patienternas preferenser och upplevelser i flerbäddssal 

respektive enkelsal. Florey et al. (2009) inkluderade patienterna från både 

medicinavdelningar och kirurgavdelningar i studien. Vidare jämfördes svaren från kirurg- 

och medicinavdelningarna med svar som framkommit från ett annat sjukhus där samtliga 

deltagare vårdades i enkelsal. En svensk artikel använde sig av mixed-method med 

beskrivande statistik vilket gjordes för att öka förståelsen kring hur ljudmiljöer påverkade 

patienterna. Under en tjugofyra timmars period samlades kategorier av data in. Via befintlig 

dokumentation samlades information om deltagarnas hälsotillstånd och strukturerade 

observationer genomfördes för att finna tecken på förvirring. Data om ljudnivåer samlades in 

med hjälp av inspelningar och kvalitativa uppföljningsintervjuer genomfördes. Patienterna 

med skallskador, demens och känd hörselnedsättning exkluderades (Johansson et al., 2012). 

5.3 Likheter och skillnader i resultat  

I detta avsnitt sammanställs de utvalda artiklarnas resultat i tre teman: Vikten av integritet, 

Interagera med andra patienter och Omgivningens inverkan. De kvalitativa och 

kvantitativa artiklarna skiljs inte åt, då resultatet i de kvantitativa artiklarna fanns beskrivna i 

text. Framtagna teman syns nedan (tabell 2).  

 

Tabell 2. Översikt av de teman som framtagits. 

 

 

 

 

 

 

Teman 

Vikten av integritet 

Interagera med andra patienter  

Omgivningens inverkan 
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5.3.1 Vikten av integritet 

Patienterna beskrev att de ibland tvingades dela information exempelvis provsvar, 

personnummer eller sjukdomstillstånd med andra patienter i flerbäddssal (Søndergård 

Larsen et al., 2013). En del av patienterna undanhöll information för vårdpersonalen då de 

andra patienterna riskerade höra, exempelvis under ronder (Søndergård Larsen et al., 2013; 

Malcom, 2005). Överhörda samtal upplevdes inkräkta på integriteten (Malcolm, 2005). Dock 

upplevde över åttio procent av patienterna i flerbäddssal att de hade tillräcklig integritet 

(Florey et al., 2009). Konversationer kring andra patienter hördes ibland oavsett om 

patienterna ville höra eller inte, vilket ibland upplevdes frustrerande då hela samtalet inte 

hördes från början till slut men samtidigt väcktes nyfikenhet (Johansson et al., 2012). 

Patienterna uttryckte att vårdpersonalen borde anpassa rösterna vid vårdande i flerbäddssal 

då de andra patienterna eventuellt avlyssnade (Malcolm, 2005). En del av patienterna 

upplevde däremot inga problem med att andra patienter hörde det pågående samtal, dock 

påvisades vikten av att inte vara nyfiken och visa hänsyn när medpatienter förde samtal med 

andra. Genom att sätta på radion visade de att de inte lyssnade på de andra patienternas 

konversationer. När kroppen exponerades, privata samtal fördes eller när det fanns en 

önskan om att vara ensam signalerade patienterna till de andra att de behövde avskildhet 

genom att låtsas sova, sänka rösten eller höja volymen på radion (Persson & Määttä, 2012). 

En del av patienterna upplevde ändå att de hade möjlighet att föra privata samtal i 

flerbäddssal (Florey et al., 2009). Vårdpersonalen hade ibland konversationer om 

patienternas sjukdomar i allmänutrymmen vilket innebar att de andra patienterna eventuellt 

hörde vad som sades (Søndergård Larsen et al., 2013). Patienterna upplevde att de inte blivit 

erbjudna något privat utrymme till möten med läkare eller familj och att erbjuda ett privat 

utrymme upplevdes viktigt för att bevara integriteten (Webster & Bryan, 2009). När privat 

utrymme erbjöds för dessa samtal fanns möjlighet till en mer öppen konversation mellan 

vårdpersonalen, patienten och anhöriga då de visste att ingen annan hörde. Patienterna 

uttryckte att vårdpersonalen borde informera om patienternas hälsa i en miljö som bevarar 

integriteten och behovet av avskildhet ökade när patienterna fick oroande eller allvarliga 

besked (Malcolm, 2005).  

 

När patienterna vårdades på sjukhus var de medvetna om att det fanns en risk att dela rum 

med en främling, vilket resulterade i att de försökte skapa en egen zon i det delade utrymmet 

(Persson & Määttä, 2012). Patienterna som var självständiga menade att de själva hade 

möjlighet att ta sig utanför avdelningen och få avskildhet om de behövde det (Webster & 

Bryan, 2009). Genom att vårdas tillsammans med patienterna av andra kön i flerbäddssal 

hotades integriteten och patienterna beskrev specifika svårigheter med att ta sig upp ur 

sängen utan att exponera sig själva inför de andra. Det spelade inte lika stor roll att 

exponeras inför de andra patienterna om det var av samma kön (Baillie, 2008).  

5.3.2 Interagera med andra patienter 

Patienterna uppskattade att dela sal med andra och att ha någon att prata med (Erhlander et 

al., 2009). De upplevde att det var möjligt att hjälpa de andra patienterna och själv få hjälp av 

medpatienter under sjukhusvistelsen (Ehrlander et al., 2009; Malcolm, 2005). Patienterna 
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tog ansvar för varandra om de var sjuka eller förvirrade och vid behov larmade patienterna 

på sjuksköterskan åt varandra (Persson & Määttä, 2012). Om någon av medpatienterna varit 

förvirrade och gått iväg på en promenad utan att hitta tillbaka till avdelningen hjälpte 

patienterna varandra tillbaka (Webster & Bryan, 2009). Patienterna hade olika upplevelser 

kring att vårdas tillsammans med patienter av annat kön och det fanns blandade känslor 

mellan att uppskatta sällskapet och att känna sig obekväm med det (Bryant & Adams, 2009). 

 

Det upplevdes att tiden gick fortare när det fanns någon att prata och spendera tid med samt 

skapade distraktion och avledning från lidandet. Sällskap i flerbäddssal stärkte känslan av 

säkerhet exempelvis genom att larma åt varandra (Persson & Määttä, 2012). Känslan av att 

vara ensam minskade genom att prata och spendera tid med de andra patienterna 

(Søndergård Larsen et al., 2013; Rowlands & Noble, 2008). Dessutom minskade känslan av 

att vara ensam och uttråkad vid vård i flerbäddssal (Søndergård Larsen et al., 2013). De äldre 

patienterna som vårdades under längre tid föredrog att vårdas i flerbäddssal, medan de yngre 

patienterna föredrog motsatsen (Florey et al., 2009).  

 

Vård i flerbäddssal innebar en chans att ta del av de andra patienternas sjukdomshistoria 

(Rowlands & Noble, 2008; Søndergård Larsen et al., 2013). De nyinkomna patienterna 

frågade medpatienterna om hur det var att vara på sjukhus, när ronden var eller 

besökstiderna var. När de andra patienterna pratade om sina sjukdomar, fick de nya 

patienterna information och de mer erfarna patienterna delade med sig av sin kunskap till de 

nya om symtom, biverkningar, hur maskinerna fungerade samt provsvar och dess resultat. 

Kunskap om de andra patienternas tillstånd med liknande sjukdomsresa bidrog ibland till 

osäkerhet för patienterna som nyligen insjuknat i sjukdomen. Patienterna hade inga 

förväntningar på att vårdpersonalen förstod patienterna i deras sjukdom. De andra 

patienternas erfarenhet betraktades vara källor till information och att utbyta erfarenheter 

bedömdes värdefullt då detta inte bara gav förståelse för sjukdomen utan också för att det 

kom från en förstahandskälla. Vid interaktionerna med patienterna i liknande 

sjukdomssituationer blev en del av patienterna medvetna om evidensbaserad kunskap de gått 

miste om. Andra förnekade informationen då det inte upplevdes relevant för dem 

(Søndergård Andersen et al., 2014).  

5.3.3 Omgivningens inverkan  

Patienterna upplevde att miljön hade inverkan på humöret och att det var viktigt med hygien 

samt ren, luftig och ljus miljö (Rowlands & Noble, 2008). Miljön påverkade även 

patienternas upplevelse av integritet (Baillie, 2008). Patienterna oroade sig för spridning av 

bakterier, de besvärades av lukter och de önskade egen toalett. Några av patienterna störde 

sig på de andra patienternas oreda (Ehrlander et al., 2009). Smutsiga toaletter visade sig 

bidra till att patienterna upplevde minskad värdighet (Webster & Bryan, 2009). 

 

Vid svår sjukdom önskade patienterna enkelsal men när förmågan att samspela med andra 

fanns önskade de vårdas tillsammans med andra (Rowlands & Noble, 2008). Patienterna 

ville vårdas i flerbäddssal med andra patienter för att de önskade sällskap (Ehrlander et al., 

2009). Genom att ha andra patienter runt omkring sig motverkades känslan av ensamhet 
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(Florey et al., 2009). Det fanns stora fördelar med att dela rum då patienterna och anhöriga 

exempelvis umgicks, tittade på tv och drack kaffe tillsammans (Persson & Määttä, 2012). 

Patienterna kände sig inte lika instängda i flerbäddssal som i enkelsal och att dela rum med 

andra gjorde att patienterna fick annat att tänka på (Rowlands & Noble, 2008). Patienterna 

upplevde att draperier var tillräckligt för att skydda mot insyn i flerbäddssal om de andra 

patienterna de delade rum med var av samma kön (Baillie, 2008). De ville inte dra för 

draperierna helt då det tycktes vara förolämpande mot de andra patienterna samt 

avskärmande mot sig själva. En del av patienterna drog därför för draperiet halvvägs för att 

få avskildhet men utan att känna sig oförskämda (Persson & Määttä, 2012).  

 

Patienterna upplevde att draperier endast gav visuellt skydd men inte stängde ut ljud 

(Malcolm, 2005). I flerbäddssal upplevdes det lätt att besväras av ljud (Florey et al., 2009). 

Patienterna uppgav att snytningar, hostningar och skrik från de andra patienterna i salen var 

irriterande och det var jobbigt att inte ha möjligheten att stänga ute oönskade ljud 

(Johansson et al., 2012). När flera av de andra patienterna hade besök samtidigt blev salen 

full av människor och besök till medpatienterna som hörde dåligt var påfrestande om 

patienterna var sängliggande. De tvingades lyssna på högljudda konversationer utan att ha 

möjligheten att ta sig ur rummet (Persson & Määttä, 2012). För att skapa mer avskildhet 

använde patienterna hörlurar, vände ryggen till de andra patienterna eller placerade det egna 

sängbordet mellan sängarna (Søndergård Larsen et al. 2013). Patienterna var oroliga för att 

störa, exempelvis vid sömnproblem då de eventuellt fanns risk att orsaka ljud som störde de 

andra patienterna i salen (Rowlands & Noble, 2008).  

 

Patienterna beskrev att vårdpersonalen ofta kom in i patientsalen och att det var trevligt när 

alla patienterna blev sedda av personalen när de gick från säng till säng och hälsade god 

morgon. Men när vårdpersonalen var i rummet fanns risk att patienterna upplevde det 

obekvämt, speciellt när vårdpersonalen var stressade, irriterade eller saknade tålamod och 

pratade om de andra patienterna på ett nedlåtande sätt (Persson & Määttä, 2012). När 

vårdpersonalen försökte prata diskret upplevde patienterna det irriterande då de inte 

urskilde vad som sades men ändå hörde vårdpersonalen prata (Johansson et al., 2012).  

6 DISKUSSION  

Diskussionen inleds med Metoddiskussion, Etikdiskussion och följs av Resultatdiskussion 

där likheter och skillnader i Artiklarnas syfte, Artiklarnas metod och Artiklarnas resultat 

diskuteras. 
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6.1 Metoddiskussion  

Forskningsresultat ska återge sanningen och kriterierna trovärdighet, giltighet och 

överförbarhet ska användas i ett kvalitativt examensarbete. Trovärdighet handlar om att det 

som ska undersökas ska undersökas grundligt för att få fram högsta möjliga trovärdiga 

resultat (Polit & Beck, 2012). Då genomförandet tydligt beskrevs samt bilagor över sökmatris, 

kvalitetsgranskning och artiklar fanns bedömdes examensarbetet ha trovärdighet. Kriteriet 

giltighet handlar om hur resultatet ger svar på det som är avsett att bli svarat på och hur 

sanna resultaten är (Polit & Beck, 2012). Examensarbetet utgick från syftet och innehöll 

artiklar som på något sätt svarade an på syftet vilket bidrog till att giltigheten ökade. Vid 

överförbarhet ska resultatet inte vara unikt för just denna studie utan ska kunna överföras på 

andra grupper eller platser som inte varit en del av den ursprungliga studien men ändå ge 

liknande resultat (Polit & Beck, 2012). Det här examensarbetet hade begränsad tid och 

kompetens men förhoppningsvis kan resultatet vara till användning för vårdpersonal som 

vårdar patienter i flerbäddssal, vilket kan innebära att överförbarhet av resultatet är möjlig.  

 

Då syftet var att göra en översikt av patienters upplevelser kring vård i flerbäddssal valdes en 

litteraturöversikt som metod enligt Friberg (2012). Litteraturöversikt enligt Friberg (2012) 

betraktades lämpligast för det intresseområdet som valts till examensarbetet då en bred 

översikt kring patientupplevelser önskades. Då alla individer är olika finns förutfattade 

meningar kring att patientupplevelser skiljer sig från varandra. Litteraturöversikt ger 

möjlighet att beskriva fakta utan att tillföra egna värderingar eller tolkningar och ger 

dessutom möjlighet att använda kvalitativ och kvantitativ forskning vilket i detta 

examensarbete ger ett bredare underlag. Istället för litteraturöversikt hade intervjuer eller 

enkäter varit alternativa datainsamlingsmetoder för att göra en översikt över patienters 

upplevelser av vård i flerbäddssal. Intervjuer skulle kunna öka möjligheten till fördjupade 

upplevelser från patienter med utrymme för följdfrågor. Enligt Polit & Beck (2012) passar 

semistrukturerade intervjuer när forskarna vet vad de vill undersöka men inte kan förutspå 

svaren. I semistrukturerade intervjuer är det vanligt att det ingår förutbestämda 

intervjufrågor som intervjuaren förväntar sig få svar på men ger den som blir intervjuad 

möjlighet att utveckla svaren utifrån egna erfarenheter och upplevelser (Polit & Beck, 2012). 

Vid enkäter ges inte möjligheten till följdfrågor på samma sätt som vid intervjuer men ger 

kanske fler deltagare då möjligheten att vara helt anonym finns. Intervjuer eller enkäter 

bedömdes dock för tidskrävande då tiden för examensarbetet var begränsad och valdes 

därför bort.  

  

Inklusionskriterierna Full text och Peer Review har använts. Full text valdes på en del av 

sökomgångarna för att lättare få fram artiklar som är fullständiga och inte enbart ger åtkomst 

till abstract. Genom att använda Full text blir fullständigt material som eftersöks mer 

tillgängligt och framkommer snabbare, dock hamnar inte materialets innehåll i fokus utan 

istället hamnar fokus på att materialet finns i Full text (Östlundh, 2012). En artikel där 

abstract fanns tillgänglig men Full text saknades användes i examensarbetet då den 

bedömdes relevant för syftet. Fjärrlån gav tillgång till hela artikeln och inkluderades efter 

genomläsning. Peer-review är ett avgränsningssätt som visar att artiklarna är granskade av 

andra forskare inför publicering i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2012). Dessutom 
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avgränsades sökningen till max femton år gamla artiklar då enbart nyare forskning 

eftersträvades. Avgränsning i tid är passande när vetenskapligt material ska behandlas då det 

är en färskvara och äldre forskning anses vara irrelevant (Östlundh, 2012). Inledningsvis 

avgränsades artiklarna i de första sökningarna i Cinahl Plus till 2007-2017. I de senare 

sökningarna som genomfördes i PubMed användes inte avgränsning i tid och därför 

framkom äldre artiklar. Vid sökningarna i PubMed framkom en artikel som var tolv år 

gammal men som bedömdes vara relevant för examensarbetets syfte och därför inkluderades 

denna artikel.  

 

Trunkering användes under artikelsökningarna. Genom användning av trunkering gavs 

möjligheten till att fler böjningar av stammen hittades i sökningarna. Utan trunkering 

begränsades sökningarna enbart till den valda stammen och trunkering underlättade för att 

få fram exempelvis rooms ut stammen room*. På detta sätt framkom artiklar som berörde 

både rooms och room. Boolesk sökteknik användes även, vilket var av fördel om orden i 

sökningarna hade synonymer eller om det fanns ord med samma innebörd. I detta 

examensarbete var det av fördel då det funnits flertalet synonymer för flerbäddssal och 

eftersom sökningarna gjorts på engelska har flertalet synonymer till ordet upptäckts och 

använts. Sökningarna genererade allt från två till femton träffar men av flertalet titlar 

framkom det att alla artiklarna inte var av intresse då vissa titlar rörde områden som 

exkluderats. Det innebar att få abstract lästes och flertalet sökningar gjordes. Boolesk 

sökteknik hade kunnat användas mer frekvent för att utesluta artiklar som rörde områden vi 

exkluderat.  

 

Alla de valda artiklarnas syfte svarade inte på samma syfte som examensarbetet men i 

artiklarnas resultatdel framkom data som svarade an på examensarbetets syfte. Detta gav 

möjligheten till vidgat resultat och teman som utformades gav ett bredare perspektiv kring 

patienternas upplevelser av vård i flerbäddssal. Det framkom till exempel att omgivningens 

miljö i flerbäddssal var viktig i artiklarna vars syfte handlade om att undersöka patienternas 

upplevelser kring vårdmiljö. Samtliga artiklar som valts till examensarbetet svarar på något 

vis hur patienterna upplever att vårdas i flerbäddssal och mängden artiklar bedömdes vara 

passande till examensarbetets omfång. I de flesta av artiklarna som valts ut har forskningen 

gjorts i Storbritannien eller i Sverige men artiklar från Nya Zeeland och USA förekommer 

också. Nio av de elva inkluderade artiklarna kommer från Europa vilket innebär att 

examensarbetets överförbarheten över världen är lägre än önskat. Fler artiklar utanför 

Europa hade kunna stärka överförbarheten men då det fanns begränsad tid och kompetens 

fick detta förbises. I efterhand har reflektion kring att alla artiklarna som valts ut varit från 

höginkomstländer och inga artiklar från låginkomstländer användes. Det hade varit 

intressant att få perspektiv kring patienternas upplevelser av att vårdas i flerbäddssal i 

utvecklingsländer. 

 

Då hög kvalitet på artiklarna eftersträvades kvalitetsgranskades de med inspiration från 

Fribergs (2012) kvalitetsgranskningsfrågor. Frågorna omformulerades till ja och nej-frågor 

för att förenkla kvalitetsgranskningen då ursprungsfrågorna tycktes vara för omfattande för 

detta examensarbete. Det var först vid kvalitetsgranskningen det framkom att en artikel inte 

hade hög kvalitet nog för examensarbetet och därför exkluderades den. De övriga elva 
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artiklarna som ingår uppnådde hög kvalitet vilket ger examensarbetet högre trovärdighet. 

Analysarbetet har utgått från Friberg (2012) och varje steg upplevdes kortfattat beskrivet. 

Helheten kring hur upplägget i examensarbetet ska vara beskrivs men tillvägagångssättet 

beskrivs inte tillräckligt utförligt. Till en början lästes samtliga valda artiklar igenom flertalet 

gånger med varierande syften, bland annat för att få en översiktlig bild över artiklarnas 

innehåll och därefter lästes delarna ingående. Eftersom författarnas huvudspråk inte är 

engelska har översättningsverktyg, som lexikon och Google translate, används för att få fram 

ord och meningar som varit svåra att förstå. Översättningen kan ha bidragit till att resultatets 

giltighet, det vill säga hur sanna resultaten är, påverkats negativt. Till en början 

identifierades fyra preliminära teman. Dessa var: Överhörda samtal och ofrivilliga lyssnare, 

Acceptans för situationen, Omgivningens inverkan samt Ta hjälp av varandra. De teman som 

framkom omformulerades och Acceptans för situationen uteslöts då data som framkommit 

bedömdes vara för lite för att inkluderas i ett helt tema. Teman identifierades förhållandevis 

enkelt då några av de valda artiklarna hade strukturerat upp och presenterade egna teman 

som inspirerade till nya gemensamma teman för samtliga artiklar.  

 

Under examensarbetets gång har samarbetet gått bra, där båda kompletterat varandra och 

har liknande skrivsätt som har förenklat skrivprocessen. Vid genomläsning har ofta samma 

fynd identifierats av båda vilket har underlättat analysprocessen och arbetet. Genomläsning 

av artiklarna har delvis skett på varsitt håll i omgångar men analysarbetet och skrivprocessen 

har alltid skett gemensamt genom att träffas, diskutera och arbetat med text. Google Docs 

har använts för att tillsammans skriva och redigera texten vilket användes för att kunna 

arbeta gemensamt med texten och följa en röd tråd genom examensarbetets gång. Båda har 

varit delaktiga och när oenigheter uppstått har diskussion ägt rum och gemensamt har ett 

beslut kunna fattas. 

6.2 Etikdiskussion  

Samtliga inkluderade artiklar till examensarbetet var skrivna på engelska. Därför krävdes en 

översättning till svenska med hjälp av översättningsverktyg för att korrekt förstå artiklarnas 

text. Då det kan vara svårt att direkt översätta vissa engelska ord har förståelse för textens 

kontext gjorts vilket kan ha påverkat översättningen. En strävan efter att inte omtolka, 

missförstå eller ändra innehållet har präglat arbetsprocessen och eftersom examenarbetet 

skrivs av två personer har båda läst, tolkat och översatt texter. Regler och riktlinjer för 

forskning enligt CODEX (2017a) har efterföljts under arbetsprocessens gång. Referering 

enligt APA-style användes genom hela examensarbetet vilket också ökade tydligheten kring 

vilken referens som är vilken samt för att undvika att kopiera tidigare forskares resultat. Det 

följer även vad Codex (2017a) menar, att källor måste anges för att undvika risk för plagiat.  

 

Alla de elva valda artiklarna kvalitetsgranskades för att undersöka om de erhöll hög kvalitet. 

En granskningsfråga i kvalitetsgranskningen handlade om ifall artiklarna som användes i 

examensarbetet hade fört etiska resonemang. Tio av elva artiklar i examensarbetet tar upp 

etiska resonemang och sju av artiklarna nämner att studien har godkänts av etiska 
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kommittéer. Två artiklar nämner att de har informerat etiska kommittéer och en artikel har 

inhämtat etiskt godkännande från deltagarna och tillämpat principer enligt 

Helsingforsdeklarationen. En artikel saknar etiskt resonemang men bedömdes ändå ha hög 

kvalitet och inkluderades därför i examensarbetet. Däremot upplevdes artikelns trovärdighet 

minska då det saknades etiskt resonemang vilket upplevdes vara ett viktigt kriterium för att 

stärka trovärdigheten. Ett inklusionskriterie för examensarbetet var att artiklar som 

inkluderades var peer reviewed. Både etiskt resonemang och peer reviewed bedöms öka 

studiernas trovärdighet.  

6.3 Resultatdiskussion 

Följande avsnitt inleds med diskussion kring likheter och skillnader i syfte, metod och följs 

sedan av diskussion kring likheter och skillnader i resultat. 

6.3.1 Artiklarnas syfte  

Tre av artiklarnas syften tar upp patienternas preferenser och erfarenheter vid vård i 

flerbäddssal. En av dessa tre artiklars syfte var att undersöka hur patienterna upplevde att 

vårdas tillsammans med patienterna av andra kön i flerbäddssal. Syftet med tre andra 

artiklar var att undersöka patienternas upplevelser av värdighet vid sjukhusvård. De 

inkluderades trots att syftet skiljde sig från examensarbetets syfte då resultatet som framkom 

fortfarande var relevant för syftet. Deltagarna i artiklarna vårdades i flerbäddssal och tog upp 

aspekter av värdighet och integritet. Då vård i flerbäddssal innebar interaktioner med de 

andra patienterna inkluderades två artiklar vars syfte var att undersöka hur patienterna 

upplevde interaktion med de andra patienterna i flerbäddssal och hur interaktionen 

påverkade sjukhusvistelsen. Till sist inkluderades två artiklar vars syfte var att undersöka hur 

miljön på avdelningen påverkade patienterna varpå den ena undersökte enbart ljudmiljön 

och hur den påverkade patienterna. Trots att alla elva artiklars syfte inte svarade på 

examensarbetets syfte gjorde respektive artikels resultat det och visar på att 

patientupplevelser av vård i flerbäddssal är centralt inom vården och skilda aspekter kan 

spela roll vid vård i flerbäddssal. 

6.3.2 Artiklarnas metod  

Samtliga kvalitativa artiklar i examensarbetet hade intervjuer som metod. Majoriteten av 

dessa använde sig av semistrukturerade intervjuer för att skapa en djupare förståelse för 

deltagarnas upplevelser. Denna typ av metod passade de valda artiklarna, då de hade som 

syfte att utforska patienternas uppfattningar och upplevelser. Denna metod passade därav 

också syftet för examensarbetet som var att göra en översikt av patienternas upplevelser av 

att vårdas i flerbäddssal inom somatisk vård. De kvantitativa artiklarna gav istället en större 

översikt över patientupplevelser då metoden som användes var frågeformulär där mellan 137 

och 162 av patienterna deltog. Det höga deltagarantalet i de kvantitativa artiklarna gav i sin 

tur examensarbetet en större översikt.  
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Mixed-Method artikeln använde sig av flertalet datainsamlingsmetoder. Bland annat befintlig 

dokumentation, strukturerade observationer, inspelningar och uppföljningsintervjuer. Tre 

artiklar använde observationer som komplement till intervjuerna. Syftet med observationer 

är att förstå människors naturliga beteenden och erfarenheter i vardagen med så få 

störningsmoment som möjligt (Polit & Beck, 2012). För att korrekt tolka patienters 

upplevelser anses det vara av vikt att observera de naturliga beteenden deltagaren har när de 

berättar om upplevelser. Endast observationer som metod upplevdes inte passa 

examensarbetets syfte men då samtliga artiklar som använde observationer som metod även 

använde intervjuer som komplement framkom deltagarnas upplevelser tydligare. 

Observationerna innebar att forskarna tvingades tolka deltagarnas beteenden vilket 

medförde svårigheter med att göra en tolkning av beteenden. Med hjälp av intervjuerna 

framgick patienternas upplevelser tydligare.  

6.3.3 Artiklarnas resultat  

Innan examensarbetet fanns förväntningar på att utökad kunskap kring intresseområdet 

skulle erhållas. Det fanns även förväntningar kring vad resultatet väntades visa om hur 

patienterna upplevde vård i flerbäddssal. 

 

I resultatet framkom det att integriteten var svår att bevara i flerbäddssal. Patienterna 

undvek samtal kring sitt tillstånd då de andra patienterna riskerade att höra. Problemet med 

överhörda samtal upplevdes däremot inte hos alla patienterna då de funnit strategier som de 

använde sig av för att inte höra de andra patienternas privata samtal. Strategierna användes 

för att respektera varandra och visa hänsyn. Genom att individerna ger varandras andliga 

livsrum utrymme i relationerna respekterar människorna varandra (Eriksson, 1987). 

Dessutom respekteras den psykiska integriteten när individer respekterar varandra och ge 

utrymme till varandra. Värderingar, önskningar och åsikter hos människor syftar till den 

psykiska integriteten (Statens medicinsk-etiska råd, 2017). I resultatet framkom det att 

vårdpersonalen ibland hade privata samtal med patienterna i de allmänna utrymmena vilket 

innebar att de andra patienterna riskerade att höra. Det framkom även att patienterna hörde 

vårdpersonalen prata om de andra patienterna. Det kan gå emot vad Offentlighets-och 

sekretesslagen (SFS 2009:400) säger om att vårdpersonal inte får sprida uppgifter om 

patienter varken muntligt eller skriftligt, varken till andra i samma verksamhet eller till 

personer utanför den. I flerbäddssal kan det bli problematiskt då vårdpersonals samtal med 

patienter kan höras av andra patienter i salen och privata uppgifter riskeras att höras av 

andra patienter. 

 

Resultatet delgav att patienterna kände sig påtvingade information och att de själva inte hade 

möjlighet att välja vad de fick höra eller inte. Det framkom även att vårdpersonalen bör ha 

privata samtal i en miljö som bevarar patienternas integritet. Tidigare forskning menar på att 

det är enklare att föra privata samtal mellan patienter, anhöriga och vårdpersonal i enkelsal 

jämfört med flerbäddssal, då sjuksköterskor kan fokuserar helt på patienter utan 

störningsmoment (Chaudhury et al, 2006). Vidare beskriver Persson et al. (2015) att 

patienter upplever det lättare att ställa frågor till vårdpersonal i enkelsal då integriteten 
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skyddas när ingen annan kan höra konversationen. I flerbäddssal undanhöll patienterna 

information om sitt tillstånd då de andra patienterna riskerade att höra konversationen 

under exempelvis ronder. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplever att enkelsalar 

är att föredra vid svåra samtal med patienter och anhöriga (Donetto et al., 2017). Resultatet 

visade att vid svåra allvarliga besked ökade patienternas behov av avskildhet och att det bör 

finnas tillgång till avskildhet för privata samtal mellan vårdpersonalen, patienten och 

anhöriga för att bidra till en mer obegränsad konversation. Tidigare forskning visar dessutom 

att även sjuksköterskor beskriver att det finns behov av privata rum att nyttja vid samtal för 

att ha möjlighet att skapa djupare förtroende mellan patienter och sjuksköterskor (Berg & 

Danielsson, 2007).  

 

Eriksson (1987) menar att vårdandet sker i medvärlden, som byggs upp genom relationer. 

Tidigare forskning visar en positiv effekt när patienter får kontakt med sjuksköterskor som 

tar sig tid att prata och spendera tid med dem (Bramley & Matiti, 2014). I resultatet framkom 

det upplevelser av obehag när sjuksköterskorna var stressade, inte hade tid eller tålamod när 

de var inne i flerbäddssalen. Detta skulle kunna leda till att relationerna mellan 

sjuksköterskor och patienter blir påverkad negativt. I resultatet framkom det att patienterna 

ibland blev obekväma när sjuksköterskorna talade om de andra patienterna på ett nedlåtande 

sätt eller var stressade. Eriksson (1987) menar att vårdandet sker i relationernas värld, 

medvärlden, och kretsar kring mötet mellan människor. Resultatet visade att patienterna 

hade behov av interaktion och att umgås med varandra. Eriksson (1987) menar på att världen 

utgörs av relationer och genom samtal med de andra människorna som bildar världen kan 

individen förstå världen. Genom mötet kan helande ske beroende på hur djupt och intensivt 

mötet är och påverkas av det människor bär med sig. 

 

Ensamhet upplevdes inte av patienterna som vårdades i flerbäddssal. Tidigare forskning 

visar motsatsen när det handlar om vård i enkelsal, då känslan av ensamhet kan öka (Persson 

et al., 2015). Sjuksköterskor uttrycker att patienter kan känna sig ensamma i enkelsal, vilket 

kan innebära att patienter har större behov av interaktion med sjuksköterskor. I flerbäddssal 

har patienter möjlighet att prata med varandra och det i sin tur bedömer sjuksköterskor vara 

viktigt för patienters återhämtning (Donetto et al., 2017). Eriksson (1987) menar att genom 

intensiva relationer sker helande. Detta kan förespråka vård i flerbäddssal då relationer 

mellan människor kan bli mer intensiva än i enkelsal. Tidigare forskning menar på att 

patienter upplever att sjukhusvistelse kan innebära påtvingad kontakt med andra människor 

(Van der Maide et al., 2015). I resultatet framkom det dock som positivt, att patienterna 

hjälpte och tog ansvar för varandra och bland annat hade patienterna möjlighet att larma åt 

varandra vid behov eller stötta varandra. I tidigare forskning framkommer det att för 

patienter i enkelsal kan det ta lång tid att få kontakt med vårdpersonal om de har larmat. Det 

kan i sin tur kan generera osäkerhet och kan innebära att pendla i känslor mellan osäkerhet 

och säkerhet (Persson et al., 2015). Resultatet visade motsatsen då patienterna i flerbäddssal 

kände sig säkra då de andra patienterna vid behov hade möjlighet att larma åt varandra. Det 

var dessutom uppskattat att kunna ta hjälp av de andra patienterna i flerbäddssalen. 

Resultatet visade även att relationer patienterna emellan var en distraktion från lidandet. 

Patienterna lärde av varandra genom att ta del av varandras historier och fick en annan 

förståelse för sjukdomen. Patienterna bedömde att kunskapen från varandra var värdefulla 
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informationskällor och utbytet av erfarenheter upplevdes vara av värde. Tidigare forskning 

visar att patienter i enkelsal interagerar mindre med andra då de gärna stannar på sitt rum 

vilket innebär att det enda sällskapet blir vårdpersonal samt att känslor av ensamhet kan 

uppstå i enkelsal (Persson et al., 2015). Resultatet visade att patienterna uppskattade 

interaktionen med de andra patienterna i salen. 

 

Sjuksköterskor har etiskt ansvar att arbeta evidensbaserat (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Resultatet visade dock att patienterna inte hade några förväntningar på att 

sjuksköterskorna erhöll evidensbaserad kunskap kring patienternas sjukdom. Patienterna 

hade kunskap som baserade på erfarenheter kring sjukdomsresan vilket var något 

sjuksköterskan i sin yrkesroll inte hade. När patienterna kom i kontakt med de andra 

patienterna i liknande situationer fick de ny information som sjuksköterskan inte kunnat ge. 

Tidigare forskning visar att patienter i enkelsal kan uppleva utanförskap när de inte har 

sällskap vilket gör att de önskar rumskamrater (Persson et al., 2015). Det påvisas även att när 

patienter i enkelsal saknar interaktion med andra patienter ökar risken för fallolyckor (Singh 

et al., 2015). 

 

Resultatet beskrev fördelarna med flerbäddssal då patienterna fick sällskap och vidare 

nämndes att interagera med varandra och anhöriga som en positiv aspekt. Tidigare forskning 

visar dock att sjuksköterskor inte håller med. De beskriver att patienters möjlighet att 

interagera med anhöriga när patienter vårdas i flerbäddssal är låg. Dessutom menade 

sjuksköterskor att patienters möjlighet till återhämtning blir begränsad i flerbäddssal 

(Chaudhury et al., 2006).  

 

Resultatet visade att patienterna oroade sig för bakteriespridning och att de störde sig på de 

andra patienternas oordning och lukter. Tidigare forskning lyfter att patienter i enkelsal kan 

ha egna saker runt omkring utan att störas av andras oordning (Persson et al., 2015). 

Sjuksköterskor lyfter dessutom att hanteringen av smutsiga föremål är svårare att hantera i 

flerbäddssal (Chaudhury et al., 2006). Socialstyrelsen (2006) beskriver att vård i enkelsal 

bidrar till att nedsmutsningen från en person begränsas till en sal där en person vårdas och 

att enkelsal kan vara tillräcklig för att minska smittspridning förutsatt att patienter enbart 

stannar inne i salen. Dessutom menar Ransjö och Edstedt (2016) att patienter till största 

möjliga mån ska vårdas i enkelsal med egna badrum vid risk för smitta. Vidare framkom det i 

resultatet att patienterna upplevde att smutsiga toaletter orsakade minskad värdighet vilket 

var ett argument för vård i enkelsal. En svensk studie framför att patienter i enkelsal känner 

sig mer hemma då de inte behöver vänta eller ta hänsyn till andra patienter vid toalettbesök 

(Persson et al., 2015). Tidigare forskning visar att även sjuksköterskor såg badrummet och 

dess placering som ett problem vid vård i flerbäddssal (Chaudhury et al., 2006).  

 

I flerbäddssal där det fanns draperier var integriteten svår att bevara då det enbart gav 

synligt skydd och oönskade ljud från de andra patienterna var svåra att stänga ute. 

Patienterna upplevde även oro för att störa de andra patienterna med ljud då det i 

flerbäddssal upplevdes lättare att störas av ljud. Tidigare forskning visar att även 

sjuksköterskor upplever att ljud reduceras i enkelsal (Donetto et al., 2017). Eriksson (2014) 

menar på att människan påverkas och påverkar världen och miljön hon lever i. Även kultur 
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påverkar människan och kan ses som ett livsrum som människan påverkar (Eriksson, 2014). 

Patienter i enkelsal uppger att det oftast eller alltid är tyst i salen och de kan känna sig 

isolerade (Nahas et al., 2015). I resultatet framkom det strategier för att stänga ute ljud som 

upplevdes störande för att distansera sig och patienterna drog för draperierna halvvägs för 

att skapa mer avskildhet. Resultatet visade även att draperier räckte för att bevara 

integriteten i de fall då medpatienterna var av samma kön. Dock upplevde ett antal av 

patienterna att det krävdes mer än avsaknad av draperier för att hota integriteten oavsett kön 

hos de andra patienterna. Undersökning av patienter och att ta anamnes är lättare för 

sjuksköterskor i enkelsal samtidigt som de upplever det enklare att vårda i enkelsal på grund 

av utrymmet och möbleringen (Chaudhury et al., 2006). Resultatet visade att patienterna i 

flerbäddssal försökte skapa sig ett eget utrymme och göra sig hemmastadd. Det går ihop med 

vad Eriksson (1987) säger kring att människans värld skapas av människan själv genom att 

befinna sig i världen och göra sig hemmastadd i den. Tidigare forskning visar dock att bli 

vårdad i enkelsal lättare kan stärka känslan av att känna sig hemmastadd (Persson et al., 

2015).  

 

Resultatet visade att de fanns rädslor hos patienterna kring att exponera kroppen och främst 

i de fall då medpatienterna var av andra kön. Dessutom var det svårt att ta sig upp ur sängen 

utan att exponera sig själv till de andra patienterna i salen men om medpatienterna var av 

samma kön var det inte lika stort problem. Statens medicinsk-etiska råd (2017) nämner två 

former av integritet där den ena är fysisk integritet och syftar till kroppen som helhet. Således 

visade resultatet större risk att den fysiska integriteten hotades i flerbäddssal där patienterna 

av skilda kön delade sal.  

7  SLUTSATS 

Examensarbetets syfte var att göra en översikt av patienters upplevelser av att vårdas i 

flerbäddssal. Det framkom att patienterna som var friska nog att interagera önskade 

interaktion med de andra patienterna. Patienterna i flerbäddssal hjälpte och lärde av 

varandra kring sjukdomar, symtom, sjukhusvistelse och tillstånd. Patienterna interagerade 

med varandra och besökande när de vårdades i flerbäddssal. Interaktion med de andra 

patienterna var positivt vid vård i flerbäddssal men det framkom även att patienterna 

saknade eget utrymme. Dessutom framkom svårigheter kring att bevara integriteten i 

flerbäddssal då kroppen riskerades att exponeras inför de andra patienterna samt att det var 

svårare att föra privata samtal i flerbäddssal. Därför bör utrymmen skapas på avdelningar 

där patienter får möjlighet till avskildhet. Vårdpersonal bör kunna avgöra hur samtalet ska 

framföras och vid vilka tillfällen. Om riktlinjer kring var exempelvis svåra samtal ska föras 

finns bör de efterföljas men om de inte finns bör tydliga riktlinjer utvecklas och sedan 

efterföljas. Patienter bör däremot få vara delaktiga i hur samtalet ska ske. Om sådana 

utrymmen finns på avdelningen behöver dessa utnyttjas för att till största möjliga mån 

bevara patienters integritet. 
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7.1 Förslag på vidare forskning 

Det vore av intresse att vidare undersöka hur patienter stöttar och hjälper varandra i 

flerbäddssal. I den här översikten framkom det att patienterna som främst hade liknande 

sjukdom hjälper och stöttar varandra. Forskning kring integritet och privata samtal i 

flerbäddssal efterfrågas då det i examensarbetet framkom vissa brister. Patienterna önskade 

utrymme för privata samtal och ett förslag på vidare forskning är att undersöka hur patienter 

allmänt föredrar att föra privata samtal, exempelvis vid provsvarsresultat, vid svåra besked 

eller diskussion om hur vården ska gå till. Ett annat förslag på vidare forskning är att 

undersöka om samtalsrum finns och i så fall hur de används. Om samtalsrum inte finns, bör 

det undersökas om det finns behov av samtalsrum och i så fall hur de ska användas. 
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BILAGA A. SÖKMATRIS  

 

 

 

Databas, avgränsning, 
sökord 

Antal träffar Lästa abstract Valda artiklar 

CINAHL Plus 
Peer Reviewed.  
2007-2017 

 
dignity AND "patients’ 
perspectives" 

5 2   Baillie, L. (2008). Mixed-sex wards and patient dignity: nurses’ and patients’ perspectives.  

CINAHL Plus 
Full Text, Peer 
Reviewed. 
2007-2017 

 
”Multiple-bed room*” 
AND ”pat* experience*” 

2 2 Persson, E. & Määttä, S. (2012). To provide care and be cared for in a multiple-bed hospital 
room. 

CINAHL Plus 
Peer reviewed 
2007-2017 

 
companionship AND 
patient AND hospital OR 
ward 

15 3 Søndergård Andersen, L., Larsen Hedegaard, B. & Birkelund, R. (2014). A companionship 
between strangers – learning from fellow people with cancer in oncology wards. 

 
Søndergård Larsen, L., Larsen Hedegaard, B. & Birkelund, R. (2013). A companionship 
between strangers – the hospital environment as a challenge in patient-patient interaction 
in oncology wards. 

 



 

 2 

CINAHL Plus 
Peer reviewed. 
2007-2017. 

 
”patient room*” AND 
”patient experience” 

2 1 Johansson, L., Bergbom, I., Waye Persson, K., Ryherd, E. & Lindahl, B. (2012). The sound 
eviroment in an ICU patient room – a content analysis of sound levels and patient 
experiences. 

PubMed 

 
privacy AND shared 
hospital rooms 

12 4 Malcolm, A, H. (2005). Does privacy matter? Former patients discuss their perceptions of 
privacy in shared hospital rooms. 

 
Bryant, D. & Adams, J. (2009). Experience of mixed-sex bays in a general hospital. 

 
Ehrlander, W., Ali, F. & Chang Chretien, K. (2009). Multioccupancy Hospital Rooms: Veterans’ 
Experiences and Preferences. 

 
Florey, L., Flynn, R. & Isles, C. (2009). Patient preference for Single Rooms or shared 
Accomodation in a District General Hospital. 

PubMed 

 
environment AND 
”ward design” AND 
patient room  

6 3 Rowlands, J. & Noble, S. (2008). How does the environment impact on the quality of live of 
advanced cancer patients? A qualitative study with implications for ward design. 

Artikeln hittades vid genomläsning av andra artiklars 
referenslista. 

Webster, C., & Bryan, K. (2008). Older people’s views of dignity and how it can be promoted 
in a hospital environment. 
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BILAGA B. KVALITETSGRANSKNING 

 

Frågor: Artiklar: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

Finns ett tydligt problem formulerat? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns teoretiska utgångspunkter (tidigare forskning?) beskrivna? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Finns ett tydligt syfte? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är metoden tydligt beskriven? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns en tydlig beskrivning av undersökningspersonerna/urvalet? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det information om hur datan är analyserad? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har författarna tolkat resultatet? * Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja - Ja - Ja 
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Finns några argument beskrivna? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns ett tydligt resultat? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det något etiskt resonemang? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Finns det någon diskussion kring val av metod? Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja 

Sker någon återkoppling till teoretiska antaganden? Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja 

Total poäng (13/14) 12/14 13/14 13/14 13/14 13/14 11/14 12/14 11/13 11/14 10/14 11/13 

 
*Gäller enbart kvalitativa artiklar  

 
Ja = 1p 
Nej = 0p 

 

0-4p: låg kvalitet 
5-9: medelkvalitet 
10-14: hög kvalitet 
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BILAGA C. ARTIKELMATRIS 

Författare, år, titel, 
tidskrift, land  

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. Bryant, D. & Adams, 
J. (2009).  
 
Experience of mixed-
sex bays in a general 
hospital.  
 
Nursing Standard. 
  
Storbritannien 

Syftet var att undersöka 
patienters och 
sjuksköterskors syn på 
vårdande i samkönade 
utrymmen på sjukhus. 

Kvalitativ metod med 
flerstegsanalys 
 

Semistrukturerade 
intervjuer med sex 
patienter och sex 
sjuksköterskor. 
 
(n = 12) 

Resultatet visade sex teman: Kommunikation från vårdpersonal, 
Första reaktioner, Relationer på avdelningen, Reaktionen till andra, 
Medvetenhet om organisationsproblem och Omvårdnad på en 
könsblandad avdelning. 

Hög 

2. Baillie, L. (2008).  
 
Mixed-sex wards and 
patient dignity: nurses’ 
and patients’ 
perspectives.  
 
British Journal of 
Nursing.  
 
Storbritannien 

Syftet var att undersöka 
patientens upplevelse av 
integritet när patienter 
vårdas på sjukhus samt 
hur värdighet kan 
främjas. 

Kvalitativ metod med 
ramverk 
 
Fallstudie samt intervjuer 
med tjugofyra patienter och 
tretton vårdpersonal. 
 
(n = 37) 

Resultatet visade att miljön och vårdpersonalens beteende 
påverkade patienters värdighet. En orsak var bland annat att den 
egna kroppen exponerades till patienter som var av motsatt kön. 

Hög 
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3. Persson, E. & Määttä, 
S. (2012).  
 
To provide care and be 
cared for in a multiple-
bed hospital room.  
 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences. 
 
 Sverige 

Syftet var att belysa 
patienters upplevelser 
av att vårdas i ett 
flerbäddsrum på 
sjukhuset samt att 
belysa sjuksköterskors 
upplevelse av att vårda 
patienter i flerbäddssal. 

Kvalitativ metod med 
innehållsanalys 
 
Semistrukturerade 
intervjuer med sexton 
patienter. Två olika 
fokusgrupper med tolv 
sjuksköterskor. 
 
(n = 28) 

Resultatet visade ett tema och tre kategorier. Temat var att skapa en 
sfär av integritet. Kategorierna var: Att vara hänsynsfull, Att ha 
sällskap och Patentområdet. 

Hög 

4. Søndergård 
Andersen, L., Larsen 
Hedegaard, B. & 
Birkelund, R. (2014). 
 
A companionship 
between strangers – 
learning from fellow 
people with cancer in 
oncology wards.  
 
Journal of Advanced 
Nursing.  
 
Danmark 

Syftet var att beskriva 
patienters interaktion 
emellan och dess 
betydelse under 
sjukhusvistelse. 

Kvalitativ metod med 
induktiv temaanalys 
 

Deltagarobservationer av 
patienter under sex 
månader som följdes upp 
med semistrukterade 
intervjuer.  
 
(n = 85) 

Resultatet visade att när patienter vårdades i flerbäddssal tog 
patienterna hjälp av varandra, till exempel genom att dela 
information kring hur en hittar på sjukhuset, var toaletterna låg, när 
ronderna på avdelningen förväntades vara och vilka frågor en ville 
ställa till läkare. 

Hög 



 

 3 

5. Søndergård Larsen, 
L., Larsen Hedegaard, B. 
& Birkelund, R. (2013).  
A companionship 
between strangers – 
the hospital 
environment as a 
challenge in patient-
patient interaction in 
oncology wards.  
 
Journal of Advanced 
Nursing.  
 
Danmark  

Syftet var att presentera 
och diskutera 
sjukhusmiljöns effekt på 
samspelet mellan 
människor med cancer. 

Kvalitativ metod med 
induktiv temaanalys 
 

Deltagarobservationer 
patienter under sex 
månader som följdes upp 
med semistrukterade 
intervjuer.  
 
(n = 85) 

Resultatet visade att sjukhusmiljön bidrog till en stress på grund av 
faktorer så som förlust av avskildhet och kontroll men det bidrog 
också till en möjlighet av gott sällskap och stöd från andra patienter. 
18 av 20 patienter föredrog flerbäddssal med sällskap av andra 
patienter 

Hög 

6. Johansson, L., 
Bergbom, I., Waye 
Persson, K., Ryherd, E. 
& Lindahl, B. (2012).  
 
The sound enviroment 
in an ICU patient room 
– a content analysis of 
sound levels and 
patient experiences.  
 
Intensive and Critical 
Care Nursing 
 
Sverige 

Syftet var att undersöka 
hur patienter upplever 
ljudmiljön i ett rum på 
intensivvårdsavdelning 
på sjukhus. 

Mixed-method med 
kvantitativ och kvalitativ 
innehållsanalys 
 

Observationer av patienter 
och insamling av data via 
dokumentation och 
ljudupptagningar, sedan 
genomfördes intervjuer. 
 
(n= 13) 

Resultatet visade att de flesta patienter kom ihåg några specifika ljud 
under sin sjukhusvistelse, men de stördes inte av dem. Många 
upplevde rädsla relaterat till ljud de hörde från behandlingar eller 
undersökningar som gjordes på en annan patient i samma sal. 

Hög 



 

 4 

7. Malcolm, A, H. 
(2005).  
 
Does privacy matter? 
Former patients discuss 
their perceptions of 
privacy in shared 
hospital rooms.  
Nursing Ethics.  
 
Nya Zeeland 

Syftet var att undersöka 
patienters uppfattningar 
om integritet när de 
placerats i ett rum med 
andra patienter på 
sjukhus. 

Kvalitativ metod med 
induktiv dataanalys 
 

Semistrukturerade 

intervjuer med patienter. 
 
(n = 11) 

Resultatet visade tre teman: Integritetsbrist är accepterat, Gardiner 
skyddar inte från ljud och Integritet ska kunna väljas när det gäller 
personlig information. 

Hög 

8. Ehrlander, W., Ali, F. 
& Chang Chretien, K. 
(2009).  
 
Multioccupancy 
Hospital Rooms: 
Veterans’ Experiences 
and Preferences.  
Journal of Hospital 
Medicine. 
 
 USA 

Syftet var att undersöka 
patienters preferenser 
och erfarenheter 
gällande delade rum (2-3 
bäddssal) jämfört med 
enkelsal. 

Kvantitativ metod med 
statistiska analysmetoder  
 
Enkäter besvarade av 
patienter. 
 
(n = 162) 

Resultatet visade att de flesta patienter (59 %) som delade rum 
tyckte om att prata med sin rumskamrat och 35 % av patienterna 
uppgav att de får hjälp av sin rumskamrat. De flesta patienterna (79 
%) föredrog dock privata rum, ofta på grund av privatlivet. De 
patienter som föredrog delade rum nämnde det med önskan om att 
konversera. 

Hög 



 

 5 

9. Rowlands, J. & Noble, 
S. (2008).  
 
How does the 
environment impact on 
the quality of live of 
advanced cancer 
patients? A qualitative 
study with implications 
for ward design.  
 
Palliative Medicine. 
 
Storbritannien 

Syftet var att undersöka 
avdelningsmiljöns 
betydelse välmående 
hos patienter som har 
svår cancer. 

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk 
tillvägagångssätt 
 

Semistrukturerade 
intervjuer med patienter. 
 
(n = 12) 

Resultatet visade fyra teman: vårdpersonalens beteende, den 
direkta miljön, kontakt med den utomstående miljön och enkelrum 
vs. flerbäddssal. I studien framkom det att patienter önskar att 
kunna välja enkelutrymme eller en flerbäddssal. Eget utrymme 
önskas om de själva eller någon annan patient är riktigt sjuk och 
flerbäddssal för att kunna vara i sällskap med andra. 

Hög 

10. Florey, L., Flynn, R. 
& Isles, C. (2009).  
Patient Preferences for 
Single Rooms or Shared 
Accommodation in a 
District General 
Hospital.  
 
Scottish Medical 
Journal.  
 
Storbritannien  
 

Syftet var att fastställa 
om patienter föredrar 
enkelsal eller 
flerbäddssal inför 
framtida inläggning. 

Kvantitativ metod med 
statistiska analysmetoder  
 
Enkäter besvarade av 
patienter. 
 
(n = 137) 

Resultatet visade att 70% av patienterna som vårdades i flerbäddssal 
samt 40% av patienterna som vårdades i enkelsal föredrog att vårdas 
i flerbäddssal. Patienter som föredrog flerbäddssal var äldre och 
hade varit på sjukhus längre tid än deltagare som föredrog enkelsal. 

Hög 
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11. Webster, C. & 
Bryan, K. (2009).  
 
Older people’s views of 
dignity and how it can 
be promoted in a 
hospital environment.  
 
Journal of Clinical 
nursing.  
 
Storbritannien 

Syftet var att undersöka 
äldre patienters, som 
varit på sjukhuset, syn 
på integritet och vilka 
faktorer som påverkar 
det. 

Kvalitativ metod med 
ramverk 
 
Semistrukturerade 
intervjuer med patienter. 
 
(n= 10) 

Resultatet visade att deltagarna allmänt var nöjda med vården men 
hade åsikter kring värdighet. Följande faktorer identifierades främja 
värdighet: Integritet för kroppen, Renlighet, Att vara oberoende och 
ha kontroll, Tillräckligt med tid från vårdpersonal, Attityder till äldre 
personer och Kommunikation. 

Hög 
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