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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskor anser att deras handlande påverkar patienters integritet. Både 

sjuksköterskor och anhöriga upplever situationer då sjukhusmiljön har betydelse för 

patienters möjlighet att bevara sin integritet. Det är både den fysiska och psykosociala 

sjukhusmiljön som kan påverka patienters integritet. Problem: Sjukhusmiljön är ibland 

utformad så att den omöjliggör upprätthållandet av den sekretess som råder inom hälso- och 

sjukvård. Sjuksköterskor har en högre vision av att kunna skydda patienters integritet än vad 

den fysiska sjukhusmiljön gör möjligt. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av vad i den 

fysiska sjukhusmiljön som påverkar deras integritet. Metod: En allmän litteraturöversikt. 

Nio artiklar med kvalitativ ansats, en med kvantitativ ansats samt en med mixed-method 

analyserades. Resultat: I resultatet framkom tre olika kategorier vilka var upplevelser av 

enkel- och flerbäddssal, upplevelser av ofullständigt auditivt skydd samt upplevelser av 

visuellt skydd. Slutsats: Enligt både patienter och sjuksköterskor har den fysiska 

sjukhusmiljön betydelse för patienters integritet. Det är framförallt fysiska aspekter i 

flerbäddssal som har inverkan på patienters integritet. Genom att sjuksköterskan har 

kunskap om detta område skapas förutsättning för att patienter ska kunna upprätthålla sin 

integritet.  

Nyckelord: Allmän litteraturöversikt, integritet, patient, upplevelse, vårdmiljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

Background: Nurses experience that their actions affect patient’s integrity. Both nurses and 

relatives experience situations when the hospital’s physical envionment has significance for 

patient’s ability to preserve integrity. It is both the physical and the psychosocial care 

environment that can affect patient’s integrity. Problems: Sometimes the design of the 

physical hospital environment unables the maintaining of confidentiality of healthcare. 

Nurses have a higher vision to protect patient’s integrity than the physical hospital 

environment enables them to. Aim: To describe patients’ experiences of what in the physical 

hospital environment that affects their integrity. Method: A general literature overview. 

Nine articles with qualitative approach, one with quantitative approach and one mixed-

method were analyzed. Result: The result revealed three different categories, which were 

experiences of single and multiple-bed rooms, experiences of insufficient auditory protection 

and experiences of visual protection. Conclusion: According to both nurses and patients the 

physical hospital environment has impact for patients’ integrity. It is primarily physical 

aspects in the multiple-bed rooms that affects patient’s integrity. When the nurse has 

knowledge of this area it provides patient’s ability to maintain integrity.  

Keywords: Experience, general literature overview, health facility environment, integrity, 

patient, privacy.  
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1 INLEDNING 

Under verksamhetsförlagd utbildning väcktes funderingar kring hur patienters integritet och 

sekretess kan bevaras då de vårdas på flerbäddssal. Det upplevdes svårt att värna om 

patientens privata sfär i samband med exempelvis ronder, undersökningar och behandlingar. 

Detta med tanke på att medpatienterna hörde allt som sades på salen då enbart ett draperi 

skilde dem åt. Anhöriga som var på besök kunde ta del av sekretessbelagd information 

gällande medpatienter vilket kunde upplevas problematiskt. Utifrån detta väcktes tankar om 

det fanns andra aspekter i vårdmiljön som kunde påverka huruvida patientens integritet 

kunde bevaras. Under verksamhetsförlagd utbildning observerades tveksamheter i hur 

vårdpersonal vissa gånger hanterade situationer i vården och det upplevdes att patienters 

integritet hade kunnat bevaras på ett bättre sätt. En situation som uppstod under en rond var 

när läkaren meddelade en av patienterna på en flerbäddssal ett negativt sjukdomsbesked 

samt vilka kommande undersökningar som patienten skulle genomgå. Det gick inte för 

medpatienten att undvika att i detalj ta del av den information som delgavs. Det skapade en 

besvärande situation och det talade emot vår uppfattning om hur liknande situationer ska 

hanteras på en flerbäddssal. En annan situation som uppmärksammades var under lunchen i 

avdelningens gemensamma matsal då en sjuksköterska högt och tydligt informerade en 

patient angående vilken undersökning patienten skulle genomgå under eftermiddagen så att 

de andra patienterna i matsalen också kunde ta del av informationen. Hur hade situationerna 

kunnat hanteras på ett annat sätt för att garantera patienternas integritet och vad i 

vårdmiljön hade kunnat förhindra att patienternas integritet skulle bli kränkt? Arbetet som 

framtida sjuksköterskor kommer innebära nära relation med patienter och det kommer 

krävas kunskap om vad som kan hota och vad som kan bevara en patients integritet. En 

fördjupad kunskap angående detta kan bidra till att sjuksköterskan kan finna strategier för 

hur hen bör handla för att patientens integritet ska upprätthållas.  

Intresseområdet till detta examensarbete kommer ifrån njuravdelningen på Mälarsjukhuset 

och är framlagt av Emma Franzén Nilsson som är huvudhandledare på avdelningen.  
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2 BAKGRUND  

I bakgrunden beskrivs begreppet integritet. Ett vårdteoretiskt perspektiv presenteras i form 

av Margareta Anderssons akademiska avhandling gällande integritet. Därefter beskrivs 

genom tidigare forskning hur vårdpersonal och anhöriga ser på integritet i vårdandet. 

Fortsatt beskrivs begreppen miljö och vårdmiljö samt vad vårdmiljön kan ha för betydelse för 

upprätthållandet av patientens integritet utifrån tidigare forskning. Relevanta lagar och 

styrdokument relaterat till integritet och vårdmiljö presenteras. Bakgrunden avslutas med en 

problemformulering.  

2.1 Integritet 

Begreppet integritet har sitt ursprung i ordet integer som är ett latinskt ord och betyder hel 

eller oskadd. Integritet har en betydande roll inom hälso- och sjukvården (Nordenfelt, 2010) 

och är ett av de centrala värdena för omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Andersson (2012) beskriver att begreppet integritet används i lagar, föreskrifter, etiska koder 

och i vetenskapliga studier, men trots den frekventa användningen av begreppet både 

nationellt och internationellt finns det ingen enhetlig definition utan kan beskrivas på många 

olika vis. Dessutom kan begreppen integritet och värdighet vara svåra att skilja åt och 

används ofta parallellt (Nordenfelt, 2010). Nationalencyklopedins (2017) definition av 

personlig integritet är ”rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och inte 

utsättas för personligen störande ingrepp”. Svenska akademin (2017) beskriver integritet som 

ett orubbat tillstånd, en okränkbarhet och som ett oberoende. Deras definition är ”rätt att ha 

en egen sfär som är skyddad mot intrång”. Statens medicin-etiska råd (2012) beskriver 

personlig integritet som en okränkbarhet och lyfter fram två innebörder av begreppet; fysisk 

integritet och psykisk integritet. Den fysiska integriteten handlar om att kroppen ska ses som 

en helhet och att ingen annan människa har rätt att närma sig någons kropp utan ett 

godkännande. Den psykiska integriteten ska ses som en helhet av människans åsikter, 

värderingar, önskningar, föreställningar och trosuppfattningar (a.a.). En människas 

integritet kan alltså kränkas både fysiskt och psykiskt. En fysisk integritetskränkning kan 

uppstå då en patient blir blottad mer än nödvändigt medan en psykisk integritetskränkning 

exempelvis kan vara att en patient blir diskriminerad (Nationalencyklopedin, 2017). Genom 

att vara lyhörd för människors olikhet och sårbarhet samt genom att respektera människan 

som person kan integriteten bevaras. Människans integritet finns alltid, oberoende av dennes 

kognitiva eller fysiska status (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

2.2 Vårdteoretiskt perspektiv  

Anderssons (1996) akademiska avhandling anses vara ett lämpligt vårdteoretiskt perspektiv 

för detta examensarbete då den beskriver begreppet integritets innebörder inom vården. Det 

framkommer även hur vårdpersonal bör handla för att patientens integritet ska kunna 
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bevaras. Det vårdteoretiska perspektivet kan kopplas samman med resultatet för det här 

examensarbetet och anses därmed vara relevant för resultatdiskussionen.  

2.2.1 Integritet utifrån vårdteoretiskt perspektiv  

Andersson (1996) sammanfattar betydelsen av begreppet integritet genom tre olika 

innebörder. Dessa tre är; ett tillstånd av helhet, en personlig sfär och som en dygd, alltså 

vissa önskvärda karaktärsegenskaper. Integritet som en dygd definieras även som moralisk 

integritet. Integritet som ett tillstånd av helhet används ofta som en synonym till begreppet 

hälsa, då hälsa betraktas som en balans i människans integritet och upplevelse av att vara hel. 

Vid sjukdom och ohälsa riskeras denna balans att rubbas. Det är upp till den enskilda 

människan att avgöra när eller om denna balans skadas. Dock kan människans upplevelse av 

att vara hel skadas både av kroppsliga förluster likväl som en skada av den inre upplevelsen 

av helhet. Med integritet som ett tillstånd av helhet menas att människans åsikter och 

värderingar relaterat till dess upplevelse av sjukdom alltid ska tas hänsyn till. För att 

vårdpersonal ska kunna visa respekt för patientens integritet som ett tillstånd av helhet krävs 

att de har kunskap och medvetenhet om att patienter reagerar olika vid sjukdom och 

dessutom behöver vårdpersonal ha en vilja att förstå patienten utifrån den enskildes 

perspektiv. Vårdpersonal ska uppmärksamma och ta del av patientens värderingar och 

åsikter samt vara mottaglig för patientens upplevelser av sin sjukdom och ta hänsyn till dessa 

vid planering och genomförande av vården. Detta för att patientens integritet som ett 

tillstånd av helhet ska bevaras. 

Andersson (1996) menar att integritet som personlig sfär handlar om att människan själv 

avgör var gränserna för den personliga sfären går. Respekt för den personliga sfären kan 

delas upp i positiva och negativa rättigheter. Med positiva rättigheter menas att patienten har 

rätt till att ta del av vårdpersonalens vårdhandlingar, exempelvis till behandling och god 

omvårdnad. Negativa rättigheter innebär rätten till att undgå sådana handlingar som 

patienten anser inkräkta på integriteten. Den personliga sfären handlar om rätten att 

undvika otillbörliga intrång på kroppen men även på den personliga informationen. Med 

otillbörligt intrång menas sådan som är förbjudet enligt lagar men även sådant som anses 

olämpligt utifrån sociala och etiska normer. Vad som är ett otillbörligt intrång påverkas också 

utifrån rådande förhållanden, hur och varför ett intrång görs. I vården är det vanligt 

förekommande att intrång på integriteten som personlig sfär görs då det är medicinskt 

nödvändigt exempelvis vid kroppsliga undersökningar eller vid intima frågor. Vårdpersonal 

måste vara medveten om att liknande intrång anses helt oacceptabla i samhället. Den fysiska 

vårdmiljön kan öka människans sårbarhet genom att försvåra upprätthållandet av 

integriteten som personlig sfär. Vårdpersonalens uppgift är att värna om patientens 

personliga sfär så patienten inte blottas eller personlig information lämnas ut till obehöriga, 

exempelvis medpatienter. Andersson (1996) översätter sin beskrivning av integritet som 

personlig sfär till det engelska ordet privacy.  

Vidare menar Andersson (1996) att integritet som ett tillstånd av helhet och personlig sfär är 

en individuell integritet som finns hos samtliga människor, medan moralisk integritet kan 

variera från individ till individ eller helt vara frånvarande. För att en människa ska utveckla 
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moralisk integritet ska denne utgå från ett moraliskt ställningstagande som grundar sig i 

hederlighet, uppriktighet och opartiskhet. Individen handlar då utifrån etiskt genomtänkta 

ståndpunkter.  

Andersson (1996) beskriver tre huvudsakliga kännetecken för hur vårdpersonal ska agera för 

att respektera patientens integritet. Dessa tre kännetecken är: lyhördhet för människors 

olikhet, lyhördhet för människors sårbarhet och respekt för patienten som person. Att visa 

lyhördhet för människors olikhet handlar om att låta patientens önskemål och värderingar 

grunda planeringen och genomförandet av vården. Genom att alltid beakta patientens 

upplevelse av hur sjukdom kan skada dennes integritet som tillstånd av helhet och personlig 

sfär så visas lyhördhet för människors sårbarhet. Med respekt för patienten som person 

menas att patienten ska bemötas utifrån dennes upplevelser av hälsa och lidande och hur 

detta påverkar livssituationen. Om patienten ska känna trygghet och förtroende för 

vårdpersonal trots den beroendeställning som finns krävs att de visar respekt för patientens 

integritet. Att arbeta utefter dessa tre kännetecken anses utgöra grunden för att integriteten 

ska kunna bevaras. Dessutom betonas att det är vårdpersonalen som i så stor utsträckning 

som möjligt ska rätta sig efter patienten och dennes behov och inte tvärtom.    

Andersson (1996) sammanställer aspekter av vad vårdpersonal ska vara medvetna om för att 

kunna bevara patientens integritet. Den första aspekten handlar om att vårdpersonal måste 

ha kunskap och förståelse om att sjukdom gör människor sårbara och beroende av 

vårdpersonal samt att alla människor reagerar olika vid sjukdom. Utifrån den andra aspekten 

framkommer att patienten är i behov av att vårdpersonal ser patienten som person och att 

gränsen för intrång i den personliga sfären varierar mellan människor. Dessutom framförs 

att patienten är beroende av den fysiska vårdmiljön samt utlämnad till hur vårdpersonal 

handlar utifrån de rutiner som finns. Den tredje aspekten utgår ifrån att patientens rätt till 

sitt självbestämmande ska respekteras vilket är en förutsättning för att integriteten ska 

bevaras. Detta kan vårdpersonal göra genom att lyssna på och beakta patientens upplevelse 

av sjukdom samt ge information till patienten som den förstår och därigenom underlätta 

patientens delaktighet i vården.  

2.3 Integritet i vårdande 

Sjuksköterskor anser sig ha en högre vision av att skydda patientens integritet än vad de 

anser sig lyckas med. De betonar att arbete som riktar in sig på att skydda patientens 

integritet är viktigt och något som behöver lyftas fram och utvecklas. De sjuksköterskor som 

har vidareutbildning inom sjuksköterskeyrket och lång erfarenhet lyfter fram bevarandet av 

patientens integritet som viktigare än de sjuksköterskorna med enbart grundutbildning och 

kortare erfarenhet (Kim, Han & Kim, 2017). Sjuksköterskor betonar vikten av att undvika 

onödig exponering av intima kroppsdelar i omvårdnaden för att inte kränka patientens 

fysiska integritet (Walsh & Kowanko, 2002). I en annan studie framför sjuksköterskor att den 

fysiska integriteten riskeras att bli kränkt då patientens kropp vidrörs på ett objektifierat vis 

(Kihlgren & Thorsén, 1996). Även anhöriga till patienter menar att vårdpersonal bör be om 
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tillstånd innan de berör patientens kropp för att undvika att kränka dennes integritet (Teeri, 

Välimäki, Katajisto & Leijno-Kilpi, 2007).  

I Walsh och Kowankos (2002) studie betonar sjuksköterskor även vikten av att bemöta 

patienten utifrån dennes personlighet, känslor, önskningar och individualitet för att kunna 

respektera integriteten. Sjuksköterskor menar att patientens integritet kan bevaras genom att 

patientens autonomi upprätthålls vilket den kan göra genom att patienten är delaktig i 

vården. Trots att patienter har en tendens att ge över kontrollen till vårdpersonalen och bli 

passiva då de skrivs in på sjukhus menar sjuksköterskor att patientens delaktighet måste 

uppmuntras för att dennes integritet ska bevaras (a.a.). Sjuksköterskor anser att patientens 

integritet kan överträdas då patientens autonomi begränsas. Detta kan ske genom att 

patientens åsikter och önskningar inte tas i beaktande, till exempel om patienten inte själv får 

bestämma när den vill sova, äta eller duscha (Kihlgren & Thorsén, 1996). Genom att 

vårdpersonal beaktar patientens behov av att upprätthålla sina personliga vanor kan den 

personliga sfären respekteras. Dessutom bör vårdpersonal uppmärksamma om och hur 

patientens upplevelse av sårbarhet påverkas av att vara i beroendeställning till vårdpersonal 

samt hur den fysiska vårdmiljön påverkar möjligheten att kunna bevara den personliga 

sfären. Patientens säng måste ses som patientens privata område som inte får beträdas utan 

godkännande (Walsh & Kowanko, 2002).  

Ronden upplevs av vårdpersonal vara en situation där patientens integritet riskeras att bli 

kränkt. För att undvika detta menar vårdpersonal att de ska tala med ett språk som patienten 

förstår och att de alltid ska tala till patienten istället för om patienten. Enligt vårdpersonal så 

ska även ronden ge möjlighet för patienten att fråga de frågor som den vill. Genom detta kan 

patientens integritet som tillstånd av helhet bevaras. Patientens integritet som personlig sfär 

riskerar också att bli kränkt, menar vårdpersonal, då medpatienter kan överhöra samtal om 

andras personliga hälsotillstånd (Andersson, 1996). Även anhöriga uppmärksammar att 

vårdpersonal talar öppet om patienters personliga information inför andra som ett problem 

(Teeri m.fl., 2007). Detta är anmärkningsvärt med tanke på den sekretesslagstiftning som 

finns inom hälso- och sjukvård (Andersson, 1996). Anhöriga uttrycker en förväntan att läkare 

ska tillgodose deras behov av information angående patientens tillstånd. Dock upplevs 

många gånger läkarna upptagna och de förmedlar dessutom information på ett fackspråk 

som för de anhöriga är svårt att förstå vilket bidrar till att sjuksköterskor senare får förklara 

innebörden av informationen. Detta orsakar att anhöriga känner sig extra oroliga, frustrerade 

och osäkra på om deras närstående får den vård de behöver. Det medför att anhöriga tappar 

förtroendet för hälso- och sjukvård och att deras egen integritet riskeras att bli kränkt. 

Anhöriga uttrycker att deras integritet bevaras då sjuksköterskor behandlar dem som 

enskilda individer och visar medlidande (Frivold, Dale & Slettebø, 2015). Anhöriga anser att 

deras anhöriges integritet kränks då omvårdnaden utförs på rutin och inte utefter individens 

önskningar och behov (Teeri, Leino-Kilpi & Välimäki, 2006). Anhöriga upplever att de blir 

respekterade och får en stärkt integritet då de inkluderas i patientens vård och får vara 

delaktiga i beslut. De uppskattar och känner sig betydelsefulla när de bidrar med information 

angående patienten till vårdpersonalen (Frivold m.fl., 2015).  
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2.4 Vårdmiljöns betydelse för integritet 

Miljö som begrepp omfattar den fysiska miljön och den psykosociala miljön. Den fysiska 

miljön kan beskrivas som det objektiva i vår omgivning exempelvis storlek på rum, 

planlösning, färger, möbler och temperatur. Den psykosociala miljön är däremot subjektiv 

och handlar om människors upplevelser i olika miljöer och kan uppfattas olika av olika 

människor (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Det är inte alltid främst den fysiska 

vårdmiljön som bestämmer resultatet av vården eller hur patienten uppfattar vården, utan 

det mest väsentliga är mötet mellan patient och vårdpersonal. Vårdmiljön kan påverka 

relationen mellan vårdpersonal och patient. Beroende på hur vårdmiljön är utformad kan 

negativa känslor förstärkas hos patienten samtidigt som en god vårdmiljö kan fungera som 

stöd för patienten. Vårdmiljön har som uppgift att framhäva de goda intentioner 

vårdpersonal har med vården för patienten. Genom att utforma vårdmiljön så att den blir 

bekant och trygg för patienten kan den hjälpa denne att bevara sitt självbestämmande och sin 

integritet menar Fridell (1998).  

Sjuksköterskor är ansvariga för patientens omvårdnad och har ett ansvar att skapa 

vårdmiljöer som ska säkerställa bevarandet av patientens integritet (Kim m.fl., 2017). Den 

kultur och miljö som överlag råder inom sjukvården främjar inte alltid patientens integritet, 

menar sjuksköterskor, då patienten kan bli betraktad som ett objekt och sedd som en i 

mängden (Walsh & Kowanko, 2002). Sjuksköterskor som arbetar på ett vårdboende menar 

att stress och brist på vård medför svårighet i att identifiera sådant i vårdmiljön som kan 

kränka patientens integritet (Teeri, Välimäki, Katajisto & Leino-Kilpi, 2008). Stress och 

tidsbrist är även något som sjuksköterskor på sjukhus framför som betydande för patientens 

integritet. De anser att genom att ha tid att förklara kommande behandlingar och genomföra 

omvårdnad utan stress kan integriteten respekteras (Walsh & Kowanko, 2002). Då patienten 

får ha sin sängplats i korridoren på sjukhus på grund av platsbrist anser sjuksköterskor att 

patientens möjlighet att kunna upprätthålla sin integritet som personlig sfär försvåras 

(Krupic, Sköldenberg, Samuelsson & Eisler, 2016). Anhöriga menar att familjens integritet 

blir stärkt när hela familjen får möjlighet att vara tillsammans med patienten på en enkelsal 

och deras personliga sfär respekteras då de erbjuds ett rum där de kan stänga in sig och får 

vara ensamma som familj (Frivold m.fl., 2015).   

I en studie som undersökte sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter på 

flerbäddssal uttrycker de att det i princip är omöjligt att bevara patientens integritet under de 

förhållanden som råder på en flerbäddssal. Det anses extra svårt att bevara patientens 

integritet då både män och kvinnor vårdas på salen samtidigt. Trots att draperier mellan 

patienterna finns som visuellt skydd så är det omöjligt att skydda patienterna helt (Krupic 

m.fl., 2016). Sjuksköterskor upplever att kvinnor är mer känsliga för kroppslig exponering än 

vad män är, vilket medför att kvinnor i större utsträckning upplevs föredra att ha draperierna 

runt sängen fördragna (Person & Määttä, 2012). Enligt sjuksköterskor är det den kroppsliga 

exponeringen inför andra på flerbäddssal som är det mest förekommande sättet patienter får 

sin integritet kränkt på (Krupic m.fl., 2016; Person & Määttä, 2012). Vid tillfällen då en 

patient tvingas klä av sig helt eller delvis i närvaro av andra patienter anser sjuksköterskor att 

patientens integritet kan kränkas (Kihlgren & Thorsén, 1996), men att tvingas se en 

medpatient avklädd menar sjuksköterskor också kan ge upphov till integritetskränkning 
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(Walsh & Kowanko, 2002). Vårdmiljöns inredning upplevs av sjuksköterskor påverka 

patienters möjlighet att bevara sin integritet. Ett exempel är när duschväggar är 

genomskinliga vilket kan medföra att patienter blir blottade inför andra. Vid observation 

upptäcktes att vissa patienter då duschade med lampan släckt för att undvika kroppslig 

exponering inför andra, vilket i sin tur innebär en förhöjd fallrisk (Sacco-Petersson & Borell, 

2004). 

Under ronden på flerbäddssal upplever sjuksköterskor en konflikt då de både vill bevara 

patientens integritet genom att tillgodose patientens behov av information samtidigt som de 

vill upprätthålla sekretessen gentemot andra patienter (Persson & Määttä, 2012). Integriteten 

kan hotas då medpatienter kan ta del av all personlig historia och information (Walsh & 

Kowanko, 2002). Även läkare upplever det problematiskt att kunna bevara patientens 

integritet under ronden på flerbäddssal (Laitinen & Gardulf, 1999).  

Vid vård på flerbäddssal anser sjuksköterskor att det redan vid inskrivningssamtalet är svårt 

att både framföra och ta emot information från patienten då medpatienter kan ta del av 

samtalet. Senare under vårdtiden anses det också problematiskt att ge information om 

exempelvis provsvar och tänkt fortsatt behandling eftersom medpatienter kan höra 

informationen oavsett om patienten har godkänt det eller inte, vilket alltså anses kunna 

kränka patientens integritet. Fortsatt upplever sjuksköterskor svårigheter i att svara på frågor 

från patienter som vistas på flerbäddssal men finner inget bättre alternativ än att svara på 

frågorna även om medpatienter kan höra. Sjuksköterskor anser att det krävs kommunikation 

i en lugn vårdmiljö för att kunna stödja patienter och anhöriga. Detta fungerar oftast bra men 

det finns sjuksköterskor som känner sig stressade och nervösa då de vistas på en sal med 

flera patienter, vilket kan påverka förmågan att stödja patienten och dennes anhöriga 

negativt (Krupic m.fl., 2016). För att kunna ge patienten bästa möjliga vård och därmed 

kunna bevara dennes integritet anser sjuksköterskor att det krävs att de har information om 

patienten. Då atmosfären är avslappnad kan betydelsefull information fås från både patient 

och anhöriga (Fagerberg & Kihlgren, 2001). Även anhöriga betonar att patientens integritet 

kan bli bevarad om relationen mellan patient och vårdpersonal är god och om vårdpersonal 

har förståelse för patienten och dennes tidigare liv (Teeri m.fl., 2007). Sjuksköterskor 

upplever att de behöver bli bättre på att ha integriteten i åtanke då patienter ska placeras på 

antingen enkelsal eller flerbäddssal (Person & Määttä, 2012).  

2.5 Lagar och styrdokument  

I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står att sjuksköterskan ska reflektera 

över och utveckla en vårdmiljö som är god och säker för patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) och sjuksköterskan är ansvarig för att vårdmiljön stödjer 

patientens integritet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). I Svensk sjuksköterskeförenings 

(2014) etiska kod för sjuksköterskor framkommer att integritet är ett av de professionella 

värden som sjuksköterskan ska ta i beaktande i sin yrkesutövning. I Patientlagen SFS 

(2014:821) framkommer att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska stödja patientens integritet, 

delaktighet och självbestämmande. På ett liknande vis beskrivs i Hälso-och sjukvårdslagen 
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SFS (2017:30) att vårdverksamhet ska bedrivas med respekt för människans 

självbestämmande och integritet. Dessutom ska vården utövas så att goda relationer mellan 

vårdpersonal och patient främjas och utformas så att patienten får sitt behov av trygghet 

uppfyllt (a.a.). Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) råder sekretess över 

enskilda individers hälsotillstånd till obehöriga personer. Enligt lagen innebär sekretess att 

det för vårdpersonal inte är tillåtet att vare sig muntligt, skriftlig eller på annat vis röja 

sekretessbelagda uppgifter.  

 

2.6 Problemformulering  

Att bevara patientens integritet är en av sjuksköterskans centrala arbetsuppgifter. 

Sjuksköterskor erfar svårigheter med att upprätthålla patientens integritet även om de har en 

önskan om att kunna bevara den. Både sjuksköterskor och anhöriga kan identifiera 

situationer då patienter är speciellt utsatta för att få sin integritet kränkt. Vårdmiljön kan 

vara utformad på ett vis som försvårar sjuksköterskans möjligheter att bevara patientens 

integritet. Vårdmiljön skapar ibland situationer som medför att medpatienter får ta del av 

andra patienters hälsotillstånd. Detta strider mot den sekretesslagstiftning som finns för 

hälso- och sjukvård. Relationen mellan sjuksköterska och patient måste grundas på att 

sjuksköterskan ser patienten som en unik individ. Vårdmiljön bör vara inbjudande för att 

sjuksköterskan ska kunna få den information om patienten som är nödvändig för en säker 

vård samtidigt som patientens integritet bevaras som ett tillstånd av helhet. Det är 

nödvändigt för sjuksköterskan att veta var gränsen för intrång i den personliga sfären går och 

att denna gräns är olika mellan olika individer. För att kunna ge en god vård i olika 

vårdmiljöer behöver sjuksköterskor få förståelse för vad som kan påverka den enskilda 

patientens upplevelser av att få sin integritet bevarad. En fördjupad kunskap om patientens 

upplevelse av vårdmiljöns betydelse för integritet skulle kunna leda till nya strategier för 

sjuksköterskans handlande vilket skulle öka patientens möjlighet att få sin integritet bevarad.  

3 SYFTE  

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av vad i den fysiska sjukhusmiljön som påverkar 

deras integritet.  
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4 METOD 

I detta examensarbete valdes en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) som metod. 

Syftet med en allmän litteraturöversikt är att ge en överblick över tidigare forskningsresultat 

inom ett visst område eller att skapa en utgångspunkt för eventuell fortsatt forskning. 

Litteraturöversikten förväntas skapa en bred överblick över området och samtidigt skapa en 

fördjupad kunskap inom intresseområdet. I en allmän litteraturöversikt analyseras enligt 

Friberg (2017) redan bearbetat datamaterial i form av både kvantitativa och kvalitativa 

vetenskapliga artiklar. Därmed ansågs en allmän litteraturöversikt vara en relevant metod för 

examensarbetet. Enligt Friberg (2017) genomförs en allmän litteraturöversikt i tre steg. I det 

första steget ska de valda artiklarna läsas flera gånger för att skapa förståelse för studiens 

helhet. I det andra steget ska likheter och skillnader sökas utifrån studiernas olika delar. I 

examensarbetet har skillnader och likheter sökts utifrån studiernas syfte, metod och resultat. 

I det tredje steget så ska materialet, enligt Friberg (2017), sorteras efter de likheter och 

skillnader man funnit. När materialet sorterats sammanställs det under lämpliga rubriker 

och skapar på så vis teman eller kategorier.  

I metoden beskrivs hur datainsamling och urval har gjorts följt av dataanalysens 

genomförande. Metoddelen avslutas med en presentation av etiska överväganden.  

4.1 Datainsamling och urval 

Vid genomförandet av en allmän litteraturöversikt är, enligt Friberg (2017), det första steget i 

datainsamlingen att skapa en överblick över de studier som finns inom området. Initialt 

gjordes en sökning i Svensk MeSH baserat på ord i examenarbetets syfte, vilket resulterade i 

förslag på sökord. Baserat på de sökorden gjordes en sökning på Mälardalens högskolas 

biblioteks sökverktyg Primo för att skapa en uppfattning om kunskapsläget inom området 

och få förslag på fler sökord. Därefter gjordes sökningar i Cinahl Plus då den databasen 

inriktar sig på vårdvetenskap. Även sökningar i databasen PubMed gjordes, som bland annat 

innehåller vårdvetenskapliga artiklar. Vid sökningar i databaserna användes olika 

kombinationer av sökord. Sökord som användes var patient integrity, integrity, patient, 

hospital room, patient room, patient attitude, patient perspective, professional-patient 

relation, threatened integrity, offended integrity, environment, patient privacy, privacy, 

hospital ward, preserving integrity, nurse, nursing, caring, curtain wall, shared room, health 

facility environment, physical environment, ward design och hospital environment. För att 

binda ihop sökorden användes OR och eller AND. Samtliga sökningar begränsades genom att 

ha parenteser kring söksträngen. Sökningarna för insamling av det här examensarbetets 

datamaterial samt vilken databas artiklarna är sökta i redovisas i bilaga A. Då en sökning i 

databasen resulterade i över 100 träffar begränsades sökningen genom att avgränsa 

artiklarnas publiceringsår för sökningen. Detta för att ge en hanterbar mängd artiklar. 

Inklusionskriterier för datainsamlingen var att artikeln helt eller delvis skulle utgå från ett 

patientperspektiv och kunna svara an på examensarbetets syfte. Andra inklusionskriterier 

var att artikeln skulle vara peer-reviewed, etiskt granskad, vårdvetenskaplig och vara på 
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engelska. Exklusionskriterier var artiklar som var publicerade innan år 2007. På grund av 

brist på funna relevanta artiklar utökades sökningen till att inkludera artiklar som var 

publicerade från år 2000 och senare. Artiklar där perspektivet utgick från barn eller personer 

med psykisk ohälsa exkluderades då de artiklarna ansågs vara för specialistinriktade och 

detta examensarbete utgår från allmänsjuksköterskans arbetsfält. Det har inte gjorts något 

urval för vilka sjukdomar patienterna i studierna har eller för vilket kön de har. I de artiklar 

som hade både patient- och sjuksköterskeperspektiv har enbart delen med patientperspektiv 

använts för analys av resultatet. En artikel har använts i både bakgrunden och i resultatet då 

den utgick från både patient- och sjuksköterskeperspektiv. 

 Vid sökning i Cinahl Plus lästes först artikelns titel för att bedöma dess relevans till detta 

examensarbetes syfte. Om artikelns titel var intressant lästes därefter dess sammanfattning. 

Totalt lästes 108 artiklars sammanfattningar. Efter att sammanfattningarna hade läst 

exkluderades 69 artiklar då de inte ansågs ha relevans för detta examensarbetes syfte. 

Därefter lästes de 39 återstående artiklarnas resultat, varav 23 valdes bort då de inte ansågs 

kunna svara på examensarbetets syfte. Då återstod 16 artiklar, 13 kvalitativa, två kvantitativa 

och en mixed-method. Dessa lästes noggrant och kvalitetsgranskades utifrån Fribergs (2017) 

kvalitetgranskningsfrågor. Enligt Friberg (2017) är avgränsning av materialet det andra 

steget i datainsamlingen. För kvalitetsgranskningen finns olika frågor som ska besvaras 

utifrån om artikeln är kvalitativ eller kvantitativ. Frågor som ansågs vara extra betydelsefulla 

i granskningen av både kvalitativa och kvantitativa var; Finns ett tydligt syfte formulerat? 

Hur väl är metoden beskriven? Hur är undersökningspersonerna beskrivna? Vad visar 

resultatet? Förs det några etiska resonemang? Totalt fanns det 13 frågor som ingick i 

kvalitetsgranskningen. För varje fråga som studien ansågs kunna svara väl på gavs en poäng, 

se bilaga B. För samtliga kvalitetgranskningsfrågor se bilaga C. Efter denna granskning 

exkluderades sju artiklar på grund av att sex stycken inte ansågs svara på detta 

examensarbetes syfte tillräckligt väl och en hade bristande beskrivning av metoden. Då 

återstod nio artiklar som användes till examensarbetets resultat.  

Sökningarna i PubMed genomfördes med samma sökord som sökningarna i Cinahl Plus. En 

första bedömning av artikelns relevans gjorde vid läsning av titeln. Då en titel ansågs relevant 

för detta examensarbetets syfte lästes dess sammanfattning. Totalt för sökningarna i PubMed 

lästes 43 stycken sammanfattningar. Efter att dessa sammanfattningar lästs exkluderades 41 

då de inte ansågs kunna svara på examensarbetets syfte. De två återstående artiklarna var 

relevanta för examensarbetet men hade redan inkluderats vid sökningar i Cinahl Plus.  

För att säkerställa att så många relevanta artiklar som möjligt skulle inkluderas gjordes 

sekundära sökningar. Dessa sökningar gjordes via de nio funna artiklarnas referenslistor där 

ytterligare en artikel valdes ut. Sekundära sökningar gjordes även via Google Scholar. Då 

användes sökfunktionen ”citerade artiklar” till de nio redan funna artiklarna vilket 

resulterade att en till artikel valdes ut. Båda dessa artiklar kvalitetsgranskades enligt Friberg 

(2017) som tidigare beskrivits. Datainsamlingen resulterade i elva artiklar totalt, varav nio 

kvalitativa, en kvantitativ och en där både kvalitativ och kvantitativ metod användes. En 

sammanställning av samtliga artiklar bifogas i bilaga B.  
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4.2 Dataanalys och genomförande 

Dataanalysen har genomförts utifrån Fribergs (2017) beskrivning av tre steg för en allmän 

litteraturöversikt. Det första steget var att samtliga artiklar lästes enskilt och noggrant för att 

skapa en förståelse för artiklarnas helhet. Då gjordes även sammanfattningar av samtliga 

artiklar genom att skriva ner syfte samt kortfattat metod och resultat för att underlätta 

kommande analys. Därefter lästes artiklarna tillsammans och gemensamt gjordes 

understrykningar av det som ansågs svara på detta examensarbetes syfte. Att söka likheter 

och skillnader i artiklarna är enligt Friberg (2017) det andra steget i dataanalysen. Steg två 

inleddes med att artiklarna lästes tillsammans ytterligare en gång och då överfördes 

understrykningarna i tankekartor. Enskilda tankekartor för artiklarnas syfte och metod 

gjordes. Detta för att underlätta analysen genom att skapa en överblick över samtliga artiklar. 

En tankekarta gjordes även för artiklarnas resultat där de delar som svarade på syftet 

sammanfattades och kodades sedan för att göra datamaterialet mer lätthanterligt. Genom att 

göra tankekartor underlättade det att se likheter och skillnader i artiklarnas olika delar. I steg 

tre av analysen sorterades likheterna och skillnaderna under olika rubriker för att sedan 

sammanställas. Detta gjordes enskilt för artiklarnas syfte, metod och resultat. De kodade 

sammanfattningarna för artiklarnas resultat resulterade i tre olika kategorier som 

presenteras under följande rubriker: Upplevelser av enkel- och flerbäddssal, upplevelser av 

ofullständigt auditivt skydd samt upplevelser av visuellt skydd.  

4.3 Etiska överväganden  

Det är upp till varje enskild författare att inte fabricera, förfalska eller plagiera vetenskaplig 

data eller på annat vis fuska enligt CODEX (2017). Författarna till examensarbetet har 

behandlat de vårdvetenskapliga artiklarna så objektivt som möjligt genom att inte väga in 

egna värderingar i analysen av artiklarna. Urvalet av artiklarna gjordes enbart utifrån hur väl 

de kunde svara på syftet till detta examensarbete och hur god kvalité de var av. Ett 

inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara Peer-Reviewed och etiskt granskade, detta för 

att säkerställa kvalitén på artiklarna. Referenshantering enligt APA-manualen (American 

Psychological Association) har tillämpats för att hänvisa information till dess originalkälla. 

Då författarna till detta examensarbete inte har engelska som modersmål och samtliga 

artiklar var publicerade på engelska söktes ord som inte förstods upp i lexikon. Detta för att 

få en korrekt översättning på orden och därmed förståelse för innehållet i artiklarna.  

5 RESULTAT 

I resultatet presenteras likheter och skillnader i artiklarnas syften, metod och resultat. 

Artiklarnas resultat presenteras under tre olika kategorier. 
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5.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte 

Fyra av artiklarnas syften hade fokus på patienters erfarenheter av integritet inom 

sjukvården (Randers & Mattiasson, 2000; Widäng & Fridlund, 2003; Widäng, Fridlund & 

Mårtensson, 2007; Woogara, 2005;). Två av syftena var inriktade på antingen hur kvinnor 

uppfattade integritet eller hur män uppfattade integritet i sjukvården (Widäng & Fridlund, 

2003; Widäng m.fl., 2007). Woogaras (2005) syfte var att få svar på vilka problem som 

uppmärksammades gällande patientens personliga integritet vid vård på sjukhus medan 

Randers & Mattiassons (2000) syfte riktade in sig på äldre människors erfarenheter av 

integritet inom geriatrisk vård. Tre artiklars syften hade fokus på patienters uppfattningar av 

vårdmiljöns betydelse vid vård på sjukhus (Douglas & Douglas, 2004; Persson & Määttä, 

2012; Søndergård Larsen, Hedegaard Larsen & Birkelund, 2013). Søndergård Larsen m.fl. 

(2013) studies syfte handlade om vårdmiljöns betydelse för interaktion mellan patienter med 

cancer och Persson och Määttäs (2012) studie lade fokus på patienter och sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårdas respektive att ge vård på en flerbäddssal. Douglas & Douglas 

(2004) syfte var att utforska vilka faktorer i vårdmiljön som påverkade patienters upplevelser 

av den.  

Tre av artiklarnas syften fokuserades på både integritet och vårdmiljö (Barlas, Sama, Ward & 

Lesser, 2001; Malcom, 2005; Whitehead & Wheeler, 2008). Whitehead & Wheelers (2008) 

syfte var att fastställa by-pass opererade patienters upplevelser av integritet och värdighet då 

de vårdades på en sal där både män och kvinnor vårdades. I en liknande artikel var syftet att 

identifiera problem relaterat till integritet som patienter upplevde då de vårdades på en 

flerbäddssal (Malcom, 2005). Barlas m.fl., (2001) ville undersöka om patienters 

uppfattningar av hur deras integritet blev bevarad var olika om de vårdades på ett rum med 

draperier eller på ett rum med fasta väggar. En artikels syfte var att utforska och beskriva 

patienters upplevelser av att sova på sjukhus (Gellerstedt, Medin & Rydell Karlsson, 2014). I 

två av artiklarnas syften ingick hur vårdpersonalens handlingar kan påverka patientens 

integritet (Randers & Mattiasson, 2000; Woogara, 2005). En studies syfte var formulerat 

som frågor relaterade till patienters integritet under sjukhusvistelse (Woogara, 2005).  

5.2 Likheter och skillnader i artiklarnas metod 

Av de elva utvalda artiklarna var nio av kvalitativ ansats (Douglas & Douglas, 2004; 

Gellerstedt m.fl., 2014; Malcom, 2005; Persson & Määttä, 2012; Randers & Mattiasson, 

2000; Søndergård Larsen m.fl., 2013; Widäng & Fridlund, 2003; Widäng m.fl., 2007; 

Woogara, 2005), medan en var av kvantitativ ansats (Barlas m.fl., 2001) och en var mixed-

method (Whitehead & Wheeler, 2008). Tre av studierna var utförda på en avdelning (Barlas, 

m.fl., 2001; Randers & Mattiasson, 2000; Whitehead & Wheeler, 2008), medan resterande 

studier var utförda på två eller flera olika avdelningar. Samtliga studier har utförts utifrån 

patienters erfarenheter av att vårdas på sjukhus. Fyra studier utfördes efter att patienterna 

hade skrivits ut från sjukhus och blev intervjuade i sin hemmiljö (Malcom, 2005; Randers & 

Mattiasson, 2000; Widäng & Fridlund, 2003; Widäng m.fl., 2007). Tre av studierna utgick 

från flera perspektiv än enbart patientens (Person & Määttä, 2012; Randers & Mattiasson, 
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2000; Woogara, 2005). I merparten av de kvalitativa studierna har datainsamling skett med 

semistrukturerade intervjuer (Douglas & Douglas, 2004; Gellerstedt m.fl., 2014; Malcom, 

2005; Persson & Määttä, 2012; Søndergård Larsen m.fl., 2013; Widäng m.fl., 2007; Woogara, 

2005). I Douglas & Douglas (2004) studie var intervjuerna flexibla och deltagarna 

uppmuntrades till diskussion med personen som intervjuade dem och det användes en guide 

för att skapa struktur i intervjun. Två av studiernas datainsamling utfördes med 

strukturerade intervjuer (Randers & Mattiasson, 2000; Widäng & Fridlund, 2003). Randers 

& Mattiasson (2000) använde sig av en intervjuguide som baserades på en teoretisk 

referensram. Studien var den enda av samtliga studier för det här examensarbetet som var 

deduktiv. Även Widäng och Fridlund (2003) utgick från en intervjuguide som följdes under 

samtliga intervjuer. Dessa två artiklar hade gemensamt att intervjuerna öppnades med en 

fråga för att säkerställa att deltagarna förstod innebörden av begreppet integritet.  

I åtta av de nio studier som genomförde intervjuer spelades intervjuerna in och 

transkriberades därefter (Gellerstedt m.fl., 2014; Malcom, 2005; Persson & Määttä, 2012; 

Randers & Mattiasson, 2000; Søndergård Larsen m.fl., 2013; Widäng & Fridlund, 2003; 

Widäng m.fl., 2007; Woogara, 2005). I samtliga av dessa studier lästes de transkriberade 

texterna flera gånger för att få en tydlig uppfattning av datamaterialet. I Douglas och Douglas 

(2004) studie antecknades istället stödord under intervjuerna som sedan summerades i 

tankekartor för att beskriva data.  

I tre av studierna som utförde intervjuer gjordes även observationer av deltagare 

(Søndergård Larsen m.fl., 2013; Randers & Mattiasson, 2000; Woogara, 2005). Randers & 

Mattiasson (2000) använde sig av observationer för att få en första uppfattning om hur 

personalens beteenden påverkade patienters integritet innan intervjuerna med patienterna 

utfördes. Även Søndergård Larsen, m.fl., (2013) observationer användes i syfte att få en 

överblick över vad i vårdmiljön som påverkade interaktionen mellan patienter. Utifrån 

observationerna genomfördes intervjuer med patienter för att fördjupa förståelsen för 

patienternas upplevelser. Under Woogaras (2005) studies observationsfas genomfördes även 

ostrukturerade intervjuer med patienter för att säkerställa att det som precis observerats 

uppfattats korrekt.  

I den kvantitativa artikeln (Barlas m.fl., 2001) och i artikeln med mixed-method (Whitehead 

& Wheeler, 2008) användes frågeformulär för att samla in data. I båda studierna var det 

patienterna själva som fyllde i frågeformulären. I Whitehead och Wheelers (2008) studie 

som utfördes på en vårdavdelning bestod frågeformulären av två öppna frågor som utgjorde 

datamaterialet för den kvalitativa delen av resultatet och 16 slutna frågor som utgjorde 

datamaterial för den kvantitativa delen av resultatet. Barlas m.fl., (2001) studie som utfördes 

på en akutmottagning använde sig av frågeformulär där åtta frågor handlade om hur väl 

patienten kunde bevara sin integritet trots auditiv och visuell exponering inför andra 

patienter. Tre frågor handlade om vårdpersonalens inverkan på patientens integritet och hur 

väl patientens förväntningar av att få sin integritet bevarad besvarades. Både Whitehead och 

Wheelers (2008) kvantitativa del av frågeformuläret och Barlas (2001) frågeformulär var 

utformade med svarsalternativ på ordinalnivå.  
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5.3 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

Artiklarnas resultat presenteras under tre olika kategorier; upplevelser av enkel- och 

flerbäddssal, upplevelser av ofullständigt auditivt skydd samt upplevelser av visuellt skydd. 

De kvalitativa och de kvantitativa artiklarna presenteras tillsammans.  

5.3.1 Upplevelser av enkel- och flerbäddssal 

Patienter upplevde att integriteten kunde bli bevarad då de vårdades på en enkelsal (Douglas 

& Douglas, 2004; Gellerstedt m.fl., 2014; Whitehead & Wheeler, 2008; Widäng & Fridlund; 

2003; Widäng m.fl., 2007). Att patienter hade en egen toalett (Widäng m.fl., 2007) samt att 

det fanns en dörr till rummet så att de kunde stänga om sig ansågs vara betydande för 

integriteten (Gellerstedt m.fl., 2014; Widäng & Fridlund, 2003). Dock ansåg vissa patienter 

att deras integritet inte hotades trots att dörren till deras rum oftast stod öppen och att 

vårdpersonal inte knackade innan det steg in (Randers & Mattiasson, 2000). Sjukhusmiljön 

överlag ansåg patienter utgjorde hinder för att kunna bibehålla sin integritet och försvårades 

ytterligare då de vårdades på en flerbäddssal (Woogara, 2005). De upplevde ett hot mot 

integriteten då de vårdades i en sal tillsammans med andra patienter (Gellerstedt m.fl., 2014; 

Persson & Määttä, 2012; Randers & Mattiasson; 2000; Søndergård Larsen m.fl., 2013; 

Whitehead & Wheeler, 2008; Woogara, 2005). De uttryckte även att det var betydande för 

deras integritet hur många patienter som vårdades på samma sal. De upplevde att 

integriteten kunde bevaras på ett bättre vis då det inte var fler än två patienter som delade 

sal. Dock var hoten mot integriteten som patienter upplevde på en flerbäddssal ingenting 

som de klagade över utan de accepterade de rådande förhållandena (Søndergård Larsen m.fl., 

2013). Både män och kvinnor ansåg integritet som viktigt när de vårdades på en flerbäddssal 

med båda könen men kvinnor upplevde integriteten som viktigare och svårare att bevara 

(Whitehead & Wheeler, 2008).   

Arkitekturen i en flerbäddssal påverkade patienters upplevelser av att kunna bevara sin 

integritet genom att de inte kunde upprätthålla sin personliga sfär (Malcom, 2005; Persson & 

Määttä, 2012; Søndergård Larsen m.fl., 2013). En skillnad var att patienterna i Malcoms 

(2005) studie ansåg att flerbäddsalen försvårade upprätthållandet av integriteten medan de i 

Søndergård Larsen m.fl. (2013) studie ansåg det omöjligt att kunna upprätthålla integritet på 

flerbäddssal. Patienter upplevde att vårdmiljön på flerbäddssal var utformad för att 

underlätta arbetet för sjuksköterskor och inte för att förbättra patienters möjlighet till 

bevarad integritet (Woogara, 2005).  

De gränser som patienter i sitt vardagliga liv ansåg som nödvändiga för att upprätthålla 

integritet var vid vård på flerbäddssal ibland tvungna att ändras för att det inte skulle uppstå 

en upplevelse av att integriteten kränktes (Søndergård Larsen m.fl., 2013; Widäng m.fl., 

2007). Patienter upplevde att vård på flerbäddssal kunde utgöra ett hinder i vården så att de 

blev tvungna att finna sätt att hantera situationer om deras integritet hotades. Detta gjorde 

de bland annat genom att använda humor (Widäng m.fl., 2007). Patienter kunde även 

använda sig av en annan strategi som var att sänka rösten då de talade om sådant som 

upplevdes kunna kränka integriteten för att undvika att någon medpatient skulle höra 

(Persson & Määttä, 2012). Det framkom att patienter placerade sängborden mellan sängarna 
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för att på så vis skapa utrymme för den personliga sfären (Søndergård m.fl., 2013) och att de 

hjälpte varandra att bibehålla integritet genom att använda olika strategier. Detta kunde ske 

genom att de lyssnade på radio eller låtsades sova under tiden läkaren eller sjuksköterskan 

talade med medpatienter (Persson & Määttä, 2012). Om miljön på sjukhuset var utformad så 

att patienter hade tillgång till allmänna utrymmen som exempelvis en trädgård stärkte det 

deras integritet genom att de kunde upprätthålla en personlig sfär vilket de ansåg var svårt då 

de vårdades på en flerbäddssal (Søndergård Larsen m.fl., 2013; Widäng & Fridlund, 2003). 

För att stärka integriteten ville patienter att vårdmiljön var utformad så att de kunde ha ett 

privat område (Randers & Mattiasson, 2000; Whitehead & Wheeler, 2008) och patienter 

uttryckte att de själva skulle kunna välja när de ville vara ensamma för att kunna bibehålla 

sin integritet vilket upplevdes svårt på flerbäddssal (Whitehead & Wheeler, 2008).  

5.3.2 Upplevelser av ofullständigt auditivt skydd  

När vårdmiljön var utformad på ett vis som gjorde att andra patienter kunde höra personlig 

information upplevde patienter att deras integritet blev hotad (Barlas, m.fl., 2001; Douglas & 

Douglas, 2004; Malcom, 2005; Persson & Määttä, 2012; Randers & Mattiasson, 2000; 

Søndergård Larsen m.fl., 2013; Whitehead & Wheeler, 2008; Widäng & Fridlund, 2003; 

Widäng m.fl., 2007; Woogara, 2005). I motsats uttryckte dock några patienter att det inte 

innebar något hot mot deras integritet att andra patienter kunde höra privata samtal och att 

det inte ansågs som betydande för dem och deras vård (Persson & Määttä, 2012). Patienter 

upplevde att vården på flerbäddssal orsakade hot mot integriteten under ronden med tanke 

på att andra patienter då kunde höra vad som diskuterades med sjuksköterska och läkare 

(Søndergård m.fl., 2013; Widäng & Fridlund, 2003; Widäng m.fl., 2007). De kände sig 

tvingade till att dela information angående sig själva inför medpatienter och upplevde då ett 

hot mot integriteten. Information som upplevdes problematisk att andra kunde ta del av 

relaterat till integriteten var exempelvis personnummer, provresultat, planerade 

undersökningar och sjukdomsprognos (Søndergård Larsen m.fl., 2013). Det framkom att 

annan information som upplevdes besvärande om medpatienter kunde höra var relaterade 

till religion, ekonomi, livsförhållanden och livsstil exempelvis alkoholvanor (Widäng & 

Fridlund, 2003). När vårdmiljön var utformad så att medpatienter kunde höra personlig 

information bidrog det till att patienter höll inne med information för att inte riskera att 

deras integritet skulle bli kränkt (Barlas m.fl., 2001; Randers & Mattiasson, 2000; 

Søndergård Larsen m.fl., 2013). Patienter upplevde även ett hot mot integriteten då anhöriga 

till medpatienter kunde ta del av deras personliga information (Widäng m.fl., 2007). 

Patienter uttryckte att de önskade att de själva kunde bestämma vilka som skulle få ta del av 

information vilket de upplevde att vårdmiljön inte alltid gjorde möjligt (Widäng & Fridlund, 

2003).  

5.3.3 Upplevelser av visuellt skydd 

Ingen av de patienter som vårdades i ett rum med fasta väggar upplevde någon oro över att 

integriteten skulle kränkas. Däremot undanhöll patienterna som vårdades i rum med 

draperier information för vårdpersonal då de upplevde att integriteten hade kunnat kränkas 

om medpatienter tagit del av den personliga informationen (Barlas, m.fl., 2001). Patienter 
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upplevde att draperier kring sängen på flerbäddssal hjälpte dem att få avstånd från 

medpatienterna och kunde på så vis stärka deras integritet och upplevelser av att ha en 

personlig sfär (Douglas & Douglas, 2004; Persson & Määttä, 2012; Søndergård Larsen m.fl., 

2013; Widäng & Fridlund, 2003; Widäng m.fl., 2007). I motsats upplevde vissa patienter att 

draperierna mellan sängplatserna inte gav något stöd alls för att de skulle kunna upprätthålla 

sin integritet (Whitehead & Wheeler, 2008). Samtidigt upplevde en del patienter att deras 

fysiska integritet kunde upprätthållas på flerbäddssal då draperier gav ett tillräckligt visuellt 

skydd, men att draperierna inte kunde hjälpa dem att upprätthålla sin integritet då 

medpatienter hörde personlig information (Malcom, 2005). Vissa patienter som vårdades på 

rum med draperier upplevde dock en risk över att deras kropp skulle exponeras vid 

medicinska undersökningar och vägrade därför att genomgå vissa undersökningar eftersom 

det upplevdes kunna kränka deras integritet (Barlas m.fl., 2001). Det framkom att patienters 

integritet var särskilt hotad i intima situationer när deras kropp exponerades och det fanns 

risk att medpatienter kunde se dem trots draperier då de vårdades på flerbäddssal (Persson & 

Määttä, 2012; Whitehead & Wheeler, 2008).  

6 DISKUSSION 

Inledningsvis diskuteras metodval, datainsamling, urval och dataanalys samt 

examensarbetets trovärdighet. Därefter följer resultatdiskussionen där resultatet diskuteras 

mot tidigare forskning, lagar och det vårdteoretiska perspektivet. Till sist presenteras 

etikdiskussionen och förslag till vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av vad i den fysiska 

sjukhusmiljön som påverkar deras integritet. En allmän (beskrivande) litteraturöversikt 

enligt Friberg (2017) ansågs som en relevant metod för examensarbetet, då författarna till 

examensarbetet önskade att skapa en bred översikt över kunskapsläget utifrån syftet. Enligt 

Friberg (2017) kan både kvalitativa och kvantitativa artiklar ingå i analysen av studien. Detta 

innebar att ingen begränsning för enbart kvantitativa eller kvalitativa artiklar behövde göras, 

vilket då gav möjlighet till att skapa en bredare överblick. Friberg (2017) beskriver att 

dataanalysen av artiklar ska ske utifrån flera av artiklarnas delar. Genom att analysen 

genomfördes utifrån flera delar av artiklarna ökar uppfattningen huruvida området utifrån 

detta examensarbetes syfte är studerat eller inte och även på vilket sätt det i så fall är 

studerat. Detta fördjupar då förståelsen för kunskapsläget ytterligare. Enligt Polit och Beck 

(2008) omfattar vanligen kvalitativa studier ett mindre antal deltagare medan kvantitativa 

studier vanligen omfattar ett större deltagarantal. De menar även att giltigheten för en 

litteraturstudie kan öka då både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderas i analysen 

eftersom deras resultat kompletterar varandra. Giltighet handlar om hur sant resultatet av en 
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studie är och är ett begrepp som används för att bedöma trovärdigheten av kvalitativa studier 

(a.a.). Önskan för detta examensarbete var att antalet kvalitativa och kvantitativa artiklar 

skulle vara jämnt fördelade. Det fanns ett begränsat antal artiklar som ansågs kunna svara på 

det här examensarbetets syfte och det fanns i synnerhet ett fåtal kvantitativa artiklar. Detta 

resulterade i att nio av de totalt elva artiklarna som ingick i detta examensarbetes analys var 

kvalitativa och enbart en var kvantitativ samt en med mixed-method. Det hade varit önskvärt 

med tanke på att fler kvantitativa artiklar hade genererat ett större totalt deltagarantal för 

samtliga artiklar som ingick i analysen vilket hade stärkt giltigheten för detta examensarbete. 

Dock innebär kvalitativa studier att upplevelser undersöks djupgående och med en 

helhetssyn (Polit & Beck, 2008), vilket bidrog till att patienters upplevelser framkom mer 

tydligt än vad de eventuellt hade gjort med flera kvantitativa artiklar. En empirisk studie där 

intervjuer genomförts för att undersöka det här examensarbetets syfte hade möjligtvis varit 

genomförbar. Dock ansåg författarna till detta examensarbete att deras kunskap för det 

ändamålet var begränsad samt att tidsramen för denna kurs gjorde det svårt att genomföra 

en empirisk studie.  

Tillförlitlighet är ett annat begrepp som används för att bedöma trovärdigheten av en studie 

och handlar om att resultatet av studien kan bli detsamma om studien upprepas, vilket då 

kräver att metoden i studien är väl beskriven. Tillförlitlighet innebär även att studien ska vara 

hållbar över tid enligt Polit och Beck (2008). I detta examensarbete har både datainsamling 

och dataanalys beskrivits för att läsaren ska kunna följa hela processen, vilket kan stärka 

tillförlitligheten. En bilaga över sökförfarandet har även bifogats för att ge en exakt 

beskrivning av datainsamlingen. Dock kan förändringar i databaser ske över tid vilket kan 

bidra till att sökresultatet blir ett annat vid en senare sökning. Dessutom kan det tillkomma 

ytterligare forskning vilket kan förändra sökresultatet. Önskan var att datainsamlingen skulle 

resultera i så ny forskning som möjligt, men då sökresultatet var begränsat utökades artiklars 

publiceringsår för att få relevanta träffar. Artiklarna i detta examensarbetes analys var 

publicerade mellan åren 2000-2014. Att inkludera artiklar från ett stort tidsintervall kan öka 

giltigheten genom att samma resultat kan påvisas över tid. Dessutom kan giltigheten anses ha 

stärkts av att flera av artiklarna i denna beskrev patienters upplevelser på liknande vis. Polit 

och Beck (2008) beskriver ytterligare ett begrepp som används för att bedöma kvalitativa 

studiers trovärdighet vilket är överförbarhet som handlar om hur väl studiens resultat kan 

överföras till andra kontext. För att kunna göra bedömning av överförbarheten krävs att 

studies metod är väl beskriven (a.a.). Artiklarna som användes i detta examensarbetes analys 

var genomförda i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Nya Zeeland. Av de totalt elva 

artiklarna var fem stycken utförda i Sverige och detta kan ses som en nackdel då 

vårdkulturen kan skilja sig mellan olika länder och även uppfattningen av vad integritet är 

vilket kan minska överförbarheten till andra delar av världen. Samtidigt visade resultatet i 

examensarbetet att patienter hade liknande upplevelser oavsett vilket land studien var utförd 

i, vilket istället kan anses stärka överförbarheten. Artiklarna som utgjorde data för det här 

examensarbetet var samtliga genomförda i länder vars sjukvård är utvecklad på liknande vis. 

Detta bidrar till att överförbarheten kan anses öka mellan länder med liknande utveckling. 

Dock blir överförbarheten begränsad till länder där sjukvården inte är lika långt utvecklad.  

 Vid datainsamling lästes enbart titel av artikeln under sökning i databaser för att göra en 

första bedömning av dess relevans för detta examensarbetes syfte. Detta innebär en risk för 
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att relevanta artiklar kan ha förbisetts vilket kan ha bidragit till att resultatet hade blivit 

annorlunda. Anledningen till att enbart titlarna till artiklarna lästes var att det ansågs allt för 

tidskrävande att läsa samtliga sökträffars sammanfattningar och författarna ansåg att titlarna 

gav en tillräckligt god uppfattning om artikelns relevans. Ett inklusionskriterie var att 

artiklarna skulle vara på engelska. Risken var då att eventuella artiklar på svenska 

exkluderades, men det ansågs som en liten risk då det flesta vårdvetenskapliga artiklarna av 

god kvalité publiceras på engelska. Artiklar har sökts i två databaser, Cinahl Plus och 

PubMed, vilket ökar trovärdigheten för examensarbetet då det innebar en ökad möjlighet för 

att så många relevanta artiklar som möjligt inkluderades. Enligt Polit och Beck (2008) är 

databasen Cinahl Plus av stor betydelse för sjuksköterskor då den täcker de flesta referenser 

rörande vårdande inom det engelska språket. Dessutom innehåller Cinahl Plus enbart 

vårdvetenskaplig litteratur och ansågs därför vara en bra utgångspunkt för datainsamlingen. 

Även sekundära sökningar via referenslistor och ”citerade artiklar” i Google Scholar gjordes 

för att säkerställa att adekvata artiklar var inkluderade. Det var dock svårt att inkludera 

artiklar från referenslistor då de ofta var publicerade före år 2000. Istället hade sekundära 

sökningar kunnat göras i Google Scholars sökfunktion ”relaterade artiklar” för att ytterligare 

säkerställa att så många adekvata artiklar som möjligt var funna.  

Vid sökning i Cinahl Plus begränsades sökningen till artiklar som var Peer Reviewed och 

samtliga artiklar som valdes för analys kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2017) 

kvalitetgranskningsfrågor. Detta för att säkerställa att artiklarna höll god kvalité. Friberg 

(2017) betonar att författare till litteraturöversikter måste vara objektiva genom hela 

processen av arbetet. Detta på grund av att det kan finnas risk att författaren lägger in egna 

värderingar i urval, läsning och analys av data (a.a.). Att vara två författare ansågs underlätta 

denna objektivitet genom att kunna påminna varandra om att ha fokus på examensarbetes 

syfte och genom att vara kritisk mot den andres förståelse för en text. Segesten (2017) menar 

att då examensarbetet skrivs i samarbete mellan två studenter bidrar det till ett ökat lärande 

och en fördjupad förståelse. Att detta examensarbete har två författare anses som en styrka 

då det gav möjlighet till diskussion under analys av data. Dessutom kan giltigheten anses öka 

då två personer har läst studierna och uppfattat dem på liknande vis och därefter 

sammanfört dem, vilket även kan anses minska risken för misstolkningar. Författarna till 

examensarbetet fann det svårt att identifiera kategorier för examensarbetets resultat då 

mycket ansågs höra ihop på flera vis och att det var svårt att skapa rubriker som var 

övergripande för allt innehåll i texten. Under denna process upplevde författarna att det 

underlättade att vara två som gemensamt kunde diskutera fram det alternativ som ansågs 

mest lämpligt.  

6.2 Resultatdiskussion 

Nedan följer en diskussion gällande likheter och skillnader som presenterades i 

examensarbetets resultat. Inledningsvis diskuteras studiernas syften och metoder och till sist 

resultaten.  
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6.2.1 Likheter och skillnader i syfte och metod 

Ingen av artiklarna som inkluderades för analys hade samma syfte som syftet för detta 

examensarbete. Dock var det tre av artiklarnas syften som liknade detta examensarbetes syfte 

genom att både fokusera på integritet och vårdmiljö ur ett patientperspektiv. Det kunde 

anses som en brist att enbart tre av de totalt elva artiklarna som utgjorde datamaterial för 

analys fokuserade på det som detta examensarbete var avsett att beskriva. De tre artiklarnas 

metoder skilde sig åt. En studie var kvalitativ, en var kvantitativ och en var mixed-method 

vilket kunde ses som en styrka då liknande undersökningar utförts genom olika metoder 

vilket ökade trovärdigheten av resultatet. Tre av studierna var utförda på enbart en avdelning 

vilket ansågs minska deras giltighet och överförbarhet då den vårdkultur som rådde på 

avdelningen kan ha påverkat resultatet för de studierna. En studies syfte var att beskriva 

patienters upplevelser av både integritet och värdighet. Då begreppen är nära varandra i 

betydelse kunde det anses som en brist i studien med tanke på att det kunde lett till att 

deltagarna i studien misstolkade eller inte hade en tydlig uppfattning av vad begreppen 

innebar. Nordenfelt (2010) påpekar att begreppen värdighet och integritet ibland är svåra att 

särskilja och Andersson (1996) menar att det dessutom inte finns någon enhetlig definition 

av begreppet integritet. Två av studierna använde sig av en öppningsfråga för att garantera 

patienternas förståelse för begreppet integritet. Detta ansågs stärka dessa studiers giltighet.  

En artikels syfte innehöll varken integritet eller vårdmiljö men integritet steg fram som ett 

eget tema i studiens resultat vilket gjorde att den inkluderades i det här examensarbetet. Ett 

syfte var utformat som flera frågor vilket upplevdes som en viss otydlighet. Trots det ansåg 

författarna till detta examensarbete att dessa frågor var av relevans för examensarbetet var 

på den inkluderades. Att vårdas i flerbäddssal ingick i fyra av artiklarnas syften. Möjligtvis 

kan detta bidragit till att examensarbetets resultat blivit påverkat och resultatet skulle kunna 

upplevas vara vinklat mot denna aspekt i den fysiska vårdmiljön. Flerbäddssalen upplevdes 

av författarna till detta examensarbete vara en betydande del av vårdmiljön som har 

påverkan på patientens integritet och dessa studier valdes därför att inkluderas i analysen.  

Observationer utfördes som komplement till intervjuer i tre av studierna. Enligt Polit och 

Beck (2008) är observation som metod mångsidig och kan användas för att samla en bred 

information kring det som studeras. Observationer anses vara en relevant metod då det är 

avsett att studera bland annat verbal- och icke verbal kommunikation samt hur faktorer i 

miljön kan påverka människor. Nackdelar med observationer kan vara att deltagarna ändrar 

sitt beteende då de är medvetna om att de observeras eller att resultatet av det som 

observerats färgas av de åsikter och värderingar som den som observerar har (a.a.). Därför 

ansåg författarna till detta examensarbete att studiernas giltighet stärktes av att både 

observationer och intervjuer användes som metod. Polit och Beck (2008) menar att 

intervjuer som metod för datainsamling är kostsam och tidskrävande men att det är den 

bästa metoden att använda då den genererar mer information om människors upplevelser än 

någon annan metod. I åtta av de nio studier som använde intervjuer som metod 

transkriberades de inspelade intervjuerna innan de analyserades. Att transkribera intervjuer 

ger forskaren möjlighet att hantera och organisera insamlad data samt att flertalet gånger 

kunna läsa de transkriberade intervjuerna för att säkerställa att dess innehåll uppfattats 

korrekt (Polit & Beck, 2008). Att nästintill samtliga studier i analysen transkriberade de 
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genomförda intervjuerna bedömde författarna till det här examensarbetet ha förbättrat 

examensarbetets trovärdighet. I fyra av studierna utfördes intervjuer efter att patienten hade 

skrivits ut från sjukhus vilket ansågs betydande för studiernas resultat. Dels ansågs det vara 

en styrka att patienterna intervjuades under tiden de var inskrivna på sjukhus med tanke på 

att upplevelserna låg nära i tiden och dels så fanns en risk att upplevelserna glömts bort om 

intervjuerna skedde efter en tid eller att perspektiv skapades på de erfarenheter som erhölls 

under sjukhusvistelsen. Genom att studier som utförts både under och efter sjukhusvistelsen 

inkluderades ansågs det stödja trovärdigheten i examensarbetets resultat.  

Två av artiklarna som utgjorde data för analys till detta examensarbete utgick från fler 

perspektiv än patientens. Detta kan ha påverkat examensarbetets resultat, men det fanns en 

tydlig avgränsning mellan de olika perspektiven vilket bidrog till att de inkluderades. Två 

artiklar utgick från antingen enbart kvinnliga patienters eller enbart manliga patienters 

perspektiv vilket skulle kunnat ha påverkat överförbarheten. Däremot ansåg författarna att 

det inte var betydande i detta fall då en artikel från vardera köns perspektiv använts och dess 

syften och metoder nästintill var identiskt utformade.  

6.2.2 Likheter och skillnader i resultatet 

I resultatet framkom att patienters upplevelser av att få sin integritet bevarad underlättades 

av att få vård på en enkelsal. I tidigare forskning framkommer att anhöriga anser att även 

familjens integritet kan bevaras då patienten vårdas i eget rum eftersom det skapar möjlighet 

för enskildhet (Frivold m.fl., 2015). I resultatet framgick också att patienter upplevde att 

deras integritet riskerades att bli kränkt då de vårdades på en flerbäddssal. Även 

sjuksköterskor anser att det kan vara problematiskt att bevara patienters integritet när fler 

patienter vårdas på samma sal (Krupic, m.fl., 2016). Då både patienter och sjuksköterskor 

anser att vård på flerbäddssal orsakar problem för integriteten kan det anses nödvändigt att 

detta problem uppmärksammas inom vården. I tidigare forskning framkommer även att 

sjuksköterskor anser att arbete med patientens integritet är någonting som behöver utvecklas 

(Kim m.fl., 2017) och de behöver ha den i åtanke då en patient ska placeras på antingen 

enkel- eller flerbäddssal (Persson & Määttä, 2012). Kvinnor upplevde att integriteten var av 

större betydelse och svårare att bevara än vad män gjorde. Detta är även något som 

sjuksköterskor uppmärksammar då män och kvinnor vårdas i en gemensam sal (Krupic m.fl., 

2016) och kvinnor upplevs i synnerhet vara känsligare för att få sin integritet kränkt genom 

kroppslig exponering (Persson & Määttä, 2012).  

I resultatet framkom att patienter upplevde det problematiskt att bevara sin personliga sfär 

då de vårdades på en flerbäddssal. Detta är även något som sjuksköterskor upplever 

(Andersson, 1996; Persson & Määttä, 2012). Andersson (1996) menar att människan själv ska 

kunna bestämma var gränsen för intrång i den personliga sfären går för att integritet som 

personlig sfär ska kunna bevaras. Utifrån detta kan det tänkas att utformningen av en 

flerbäddssal försvårar patientens möjlighet att upprätthålla de individuella gränser som krävs 

för att kunna bevara sin integritet. I resultatet framkom att patienter upplevde att 

utformningen av en flerbäddssal var mer anpassad efter sjuksköterskors behov och inte till 

förmån för patienters möjlighet att upprätthålla sin integritet. Tidigare forskning visar att 



 21 

sjuksköterskor anser att de i sin yrkesutövning ska bemöta patienten individuellt utifrån 

dennes önskningar och behov för att respektera patientens integritet (Walsh & Kowanko, 

2002) vilket samstämmer med Andersson (1996) som menar att vårdpersonal bör bemöta 

patienten utifrån dennes önskningar och värderingar och dessa ska forma patientens vård för 

att integriteten ska kunna bevaras. Fortsatt betonas att det är patientens behov som ska vara 

i fokus för vården och inte sjuksköterskans (a.a.). Att patienter upplevde att vårdmiljön på 

flerbäddssal var utformad till sjuksköterskors fördel istället för att stärka deras integritet 

säger emot det ansvar Svensk sjuksköterskeförening (2010) menar att sjuksköterskor bär för 

att utforma en vårdmiljö som stödjer patientens integritet.  

I resultatet framkom att patienter upplevde ronden på en flerbäddssal som problematisk med 

tanke på att medpatienter kunde ta del av deras personliga information vilket även 

vårdpersonal uppmärksammar (Andersson, 1996). Patienter och sjuksköterskor har en 

liknande uppfattning om vilken information som utgör ett hot mot patientens integritet om 

den kan överhöras av andra (Krupic m.fl., 2016). Anhöriga anser även att det är ett problem 

för patientens integritet om obehöriga kan ta del av patientens personliga information (Teeri 

m.fl., 2007). Med utgång i den sekretesslagstiftning (Offentlighets- och sekretesslagen, 

2009:400) som finns inom hälso- och sjukvård är det anmärkningsvärt att detta fortgår 

eftersom ingen information om enskilda personers hälsotillstånd får lämnas ut till obehöriga. 

Det upplevs bekymmersamt att vårdmiljön på sjukhus är utformad så att den omöjliggör att 

lagens intentioner efterlevs. Andersson (1996) menar att integritet som personlig sfär kan 

hotas om obehöriga kan ta del av personlig information. 

Patienter undanhöll information under situationer då medpatienter kunde överhöra för att 

skydda sin integritet. Om patienten inte får möjlighet att ställa de frågor den känner att den 

behöver få svar på innebär det en risk att patientens integritet som tillstånd av helhet kränks 

(Andersson, 1996). Då patienter höll inne med information för vårdpersonal för att inte 

riskera att deras integritet skulle kränkas kan det även tänkas att de undviker att ställa de 

frågor de egentligen vill ha svar på. Detta kan alltså anses kränka patientens integritet som 

ett tillstånd av helhet och dessutom kan det tänkas att patientens säkerhet riskeras om 

vårdpersonal inte har all nödvändig information angående patienten. I resultatet framkom 

också att patienter önskade att de kunde bestämma vilka som kunde ta del av deras 

personliga information för att deras integritet inte skulle kränkas vilket de inte upplevde att 

sjukhusmiljön gjorde möjligt. Sjuksköterskor har ansvar över att skapa en vårdmiljö som 

garanterar patientens integritet (Kim m.fl., 2017; Svensk sjuksköterskeförening, 2010) men 

sjuksköterskor menar dock att befintlig vårdmiljön inte alltid möjliggör det (Walsh & 

Kowanko, 2002). Andersson (1996) menar att patientens självbestämmande är något som 

måste beaktas för att dennes integritet ska kunna bevaras och den fysiska vårdmiljön är en 

aspekt som påverkar patientens möjlighet att bevara sin integritet. Att patientens 

självbestämmande ska tas i beaktan inom hälso- och sjukvård framkommer även i både 

Patientlagen SFS (2014:821) och i Hälso- och sjukvårdslagen SFS (2017:30). Trots att det i 

dessa lagar framkommer att patienten har rätt till självbestämmande upplevde patienter att 

vårdmiljön inte ger möjlighet till det, vilket kan påverka deras integritet negativt.  

I resultatet framkom att vissa patienter upplevde att draperier mellan patienternas sängar 

saknade betydelse för att kunna upprätthålla integriteten. Samtidigt upplevde vissa patienter 
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att draperierna minskade risken för kroppslig exponering men att de ej gav ett tillräcklig 

skydd för att medpatienter skulle kunna ta del av personlig information, vilket samstämmer 

med sjuksköterskors uppfattning av draperiers betydelse för patientens integritet (Krupic 

m.fl., 2016). Resultatet visade att vissa patienter vägrade genomgå vissa medicinska 

undersökningar då de vårdades på en flerbäddssal av rädsla för att deras kropp skulle 

exponeras inför medpatienter. Andersson (1996) menar att integritet som personlig sfär 

respekteras genom att patienten har rättigheter att neka undersökningar eller behandlingar 

som de anser hota deras integritet. Vårdpersonal måste vara medveten om att 

undersökningar som är medicinskt nödvändiga kan inkräkta på patientens integritet (a.a.) 

och därför kan det anses extra viktigt att vara medveten om att patientens kropp kan riskeras 

att bli exponerad inför obehöriga och att dess integritet därmed kan kränkas.  

6.3 Etikdiskussion 

Då författarna till detta examensarbete har svenska som modersmål och artiklarna som 

ingick i examensarbetets analys var skrivna på engelska så översattes ord som inte förstods i 

lexikon. Detta minskade risken för att innehållet skulle misstolkas i artiklarna och för att 

ofrivillig förvanskning av datamaterialet skulle förekomma. Dock finns det en risk att det 

finns nyansskillnader i översättningen från engelska till svenska som kan ha påverkat 

förståelsen något. Referenshanering enligt APA-manualen har använts för att hänvisa texter 

till sin originalkälla. Referenshanteringen bidrog även till att plagiering undveks då källorna 

på så vis kan kontrolleras. En av frågorna i Fribergs (2017) kvalitetgranskningsmall var om 

det fördes några etiska resonemang, vilket det gjorde i samtliga artiklar som inkluderades i 

detta examensarbete och kan ses som en styrka då det höjer kvalitén på examensarbetet. 

Författarna har använt sig av ett objektiv synsätt genom examensarbetet och försökt 

åsidosätta förutfattade meningar och egna erfarenheter.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Under sökning i databaser för att finna relevanta artiklar utifrån examensarbetets syfte 

påträffades inga artiklar som hade samma syfte som detta examensarbete. Författarna 

föreslår därför att den fysiska vårdmiljöns betydelse för patientens integritet fortsatt bör 

studeras och att det sker både genom kvalitativa och kvantitativa studier. Kvalitativa studier 

genom intervjuer skulle bidra med en ökad och fördjupad förståelse för patienters 

upplevelser medan kvantitativa studier skulle ge en bredare överblick över området då de 

ofta innefattar fler deltagare. Fortsatt föreslås forskning om hur patientens integritet kan 

garanteras trots vård på flerbäddssal då det framkom i resultatet att det är en aspekt som har 

påverkan på integriteten och att flerbäddssalen är en vanligt förekommande utformning av 

vårdmiljön på sjukhus. Resultatet visar att det finns flera aspekter i vårdmiljön som kan ha 

betydelse för patientens integritet. En ökad kunskap om ämnet utifrån patienters och 
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anhörigas perspektiv skulle stötta vårdpersonal i sitt handlande och minska risken för att 

patientens integritet skulle bli kränkt.  

7 SLUTSATSER 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva patienters upplevelser av vad i den fysiska 

sjukhusmiljön som påverkar deras integritet. Både patienter och sjuksköterskor upplever att 

den fysiska vårdmiljön har betydelse för patientens integritet. Sjuksköterskan har ett ansvar 

att skapa miljöer som stödjer patientens integritet, dock upplever både patienter och 

sjuksköterskor att den fysiska vårdmiljön många gånger utgör ett hinder för detta. Det är 

framförallt fysiska aspekter i en flerbäddssal som påverkar patientens integritet, att andra 

kan ta del av personlig information eller att kroppen riskeras att bli exponerad inför andra 

anses vara de vanligaste orsakerna som ger upphov till integritetskränkning. Vårdmiljön är 

utformad på ett vis som gör att patienter anpassar sig för att minska risken att deras 

integritet ska bli kränkt. Även den psykosociala miljön påverkar bevarandet av integriteten 

vilket kan vara lika viktigt som den fysiska miljön. Genom denna kunskap kan sjuksköterskan 

få en medvetenhet om hur den fysiska vårdmiljön kan påverka en patients integritet och 

använda detta i sitt praktiska arbete. Att redan som nyutbildad sjuksköterska beakta denna 

kunskap kan ge goda förutsättningar för att skapa ett förhållningssätt som gynnar patientens 

integritet.  
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English Language 

12 2 Persson & Määttä, (2012).  

Cinahl Plus (Integrity AND 
patient attitude) 
AND 
professional-
patient) AND 
relation)) 

Peer Reviewed, 
2007-2017, 
English Language 

12 2 Widäng, Fridlund & 
Mårtensson, (2007). 
 
Via ovanstående artikels 
referenslista är Woogara 
(2005) funnen och via 
samma artikel är 
Gellerstedt, Medin & 
Rydell Karlsson (2014) 
funnen genom citerade 
artiklar i Google Scholar. 

 
Cinahl Plus (Patient integrity 

AND threatened 
integrity OR 
offended 
integrity AND 
environment) 

 

Peer Reviewed, 
2000-2017, 
English Language 

15 2 Widäng & Fridlund, 
(2003). 

Cinahl Plus (Patient privacy 
AND hospital 
ward) 

Peer Reviewed, 
2000-2017, 
English Language 

80 9 Larsen, Larsen & 
Birkelund (2014). 
 
Whitehead & Wheeler 
(2008). 
 

Cinahl Plus  (Integrity AND 
privacy AND 
patient) 

 

Peer Reviewed, 
2000-2017, 
English Language 

55 2 Randers & Mattiasson 
(2000). 

Cinahl Plus (Privacy AND 
curtain wall) 

Peer Reviewed, 
2001-2016, 
English Language 

 

3 2 Barlas, Sama, Word & 
Lesser (2001). 

 

Cinahl Plus (Privacy AND 
shared room) 

Peer Reviewed, 
2000-2017, 
English Language 
  

17 4 Malcom (2005). 

Cinahl Plus (Health facility 
environment 
AND hospital 
environment 
AND patient 
perspective) 

 

Peer Reviewed 
2004-2017, 
English Language 

99 7 Douglas & Douglas 
(2004). 

PubMed (Patient integrity 
AND hospital 
room) 

 

2007-2017 61 5 Persson & Määttä, (2012)* 

PubMed (Privacy AND 
integrity AND 
patient) 

2007-2017 97 6 Widäng, Fridlund & 
Mårtensson, (2007)* 

 

 

* Artiklarna var redan inkluderade via sökning i Cinahl Plus.  
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BILAGA B; ARTIKELMATRIS  

Författare, årtal, 
tidskrift & land 

Titel  Syfte Metod Resultat  Kvalité  

Barlas, Sama, Ward & 
Lesser, 2001,  
Annals of emergency 
medicine,  
USA 

 

Comparison of the 
Auditory and Visual 
Privacy of Emergency 
Department Treatment 
Areas With Curtains 
Versus Those With Solid 
Walls 

Att fastställa om patienter 
uppfattar att deras 
integritet blir sämre 
bevarad då de vårdas på 
akutmottagning i rum med 
draperier istället för rum 
med fasta väggar. 
 

 

Strukturerade intervjuer 
med 11 frågor som 
besvarades av 108 
patienter. Kvantitativ 
ansats. 

Patienter som vårdades i rum med draperier upplevde oftare 
att de kunde höra andra patienters personliga information, 
samt att andra patienter oftare kunde höra och se dem. De 
upplevde även överlag en lägre nivå av bevarad integritet. 

8/13 

Douglas & Douglas,  
2004,  
Health Expectations,   
Storbritannien 

Patient-friendly hospital 
environments: exploring 
the patients’ perspective 

Att utforska patienters 
uppfattningar och 
attityder till 
sjukhusmiljöer och 
fastställa faktorer som 
bidrar till deras 
upplevelse. 

En explorativ studie av 
patienters uppfattningar 
baserade på kvalitativa 
semi-strukturerade 
personliga intervjuer. 50 
deltagare. 

Patienter uppfattade sjukhusmiljön som stöttande. Patienterna 
uttryckte behov av att ha en personlig sfär, att atmosfären ska 
vara hemlig och välkomnande och ha god fysisk utformning. 
Patienterna ville ha möjlighet att vistas i utrymmen utanför 
salen. Patienterna ansåg att sjukhusmiljön påverkade deras 
hälsa och välbefinnande. 

12/13 

Gellerstedt, Medin & 
Rydell Karlsson,  
2014,  
Journal of Research in 
Nursing,  
Sverige 

Patients’ experiences of 
sleep in hospital: a 
qualitative interview study 

Att utforska och beskriva 
patienters upplevelser av 
att sova på sjukhus. 

En kvalitativ beskrivande 
studie med semi-
strukturerade intervjuer 
av 10 patienter. 

Resultatet kategoriseras i fyra teman: uppträdande vid sängen, 
fysiska faktorer, att vara involverad och integritet. Patienter 
ansåg att uppleva någon form av kontroll och att känna sig 
delaktig och kunna bevara sin integritet påverkade sömnen 
under sjukhusvistelsen. 

9/13 

 Malcom,  
2005,  
Nursing Ethics,  
Nya Zeeland 

Does Privacy matter? 
Former patients discuss 
their perceptions of 
privacy in shared hospital 
rooms 

Att identifiera några av 
problemen gällande 
integritet som patienter 
uttrycker då de vårdas på 
en flerbäddssal på 
sjukhus. 

Semi-strukturerade 
kvalitativa intervjuer 
med 9 deltagare. 
Intervjuerna 
analyserades induktivt. 

Patienterna accepterade en viss förlust av sin integritet på 
grund av den fysiska sjukhusmiljön. Patienterna uttryckte även 
en medvetenhet om att deras personliga information kunde 
höras och de ansåg det önskvärt att själv kunna välja var 
diskussioner angående personlig information skulle ske. Vissa 
patienter föredrog att vårdas på flerbäddssal med tanke på det 
stöd man kunde få av medpatienter medan andra patienter 
ansåg att de fick onödig ångest av att höra information om 
andra patienter. 

9/13 



 2 

Persson & Määttä,  
2012,  
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences,  
Sverige 

To provide care and be 
cared for in multiple-bed 
hospital room 

Att belysa patienters 
erfarenheter av att vårdas 
och sjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda 
patienter på flerbäddssal 
på sjukhus. 

 

Kvalitativa intervjuer 
med 12 sjuksköterskor 
och 16 patienter. En 
kvalitativ innehållsanalys 
användes. 

Utifrån patienternas intervjuer: Temat att skapa en personlig 
sfär delades in i tre kategorier: att vara omtänksam, att ha 
sällskap och patientens zon. Patienter beskrev både fördelar 
och nackdelar med flerbäddssal. Patienterna försökte bibehålla 
sin integritet och värdighet och hävdade att det var små 
problem med att medpatienter kunde höra samtal. 

9/13 

Randers & Mattiasson,  
2000,  
Nursing Ethics,  
Sverige 

 

The experiences of elderly 
people in geriatric care 
with special reference to 
integrity 

Att identifiera, beskriva 
och analysera 
erfarenheterna av äldre 
människor i geriatrisk 
vård med speciellt 
avseende på deras 
integritet samt att 
identifiera, beskriva och 
analysera vårdpersonalens 
integritetsfrämjande eller 
icke främjande beteenden. 
  

Kvalitativa strukturerade 
intervjuer med 12 
patienter samt 
observationer av 
vårdpersonalens 
integritetsfrämjande eller 
icke främjande 
beteenden. 

Det som kränkte patienternas integritet minst var det som 
relaterades till det kroppsliga medan det psykologiska, samt 
deras personliga information och kultur gjorde dem sårbara 
och gav upphov till integritetskränkning. Genom att respektera 
äldres sociala behov minskade deras upplevelser av ensamhet, 
isolering och att vara utesluten. 

12/13 

Søndergård Larsen, 
Hedegaard Larsen & 
Birkelund,  
2013, 
Journal of Advanced 
Nursing, 
Danmark 

A companionship between 
strangers- the hospital 
environment as a 
challange in patient-
patient interaction in 
oncology wards 

Att presentera en 
identifiering och 
diskussion av 
sjukhusmiljöns betydelse 
för interaktion mellan 
personer med cancer. 
 

 

Observation av 85 
patienter och kvalitativa 
intervjuer med 20 
patienter. Intervjuerna 
analyserades induktivt. 

Förhållandena i sjukhusmiljöns orsakade stressfaktorer för 
patienterna så som förlorad personlig integritet och kontroll, 
men miljön erbjöd även möjlighet till sällskap och stöd från 
medpatienter. Att få en fristad från medpatienter var svårt och 
patienter höll inne med viktigt information för vårdpersonal då 
medpatienter kunde höra. 

11/13 

Whitehead & Wheeler,  
2008,  
British Journal of Nursing, 
Storbritannien 

Patients’ experience of 
privacy and dignity. Part 
2: an empirical study 

Att fastställa 40 by-pass 
opererade patienters 
upplevelser av integritet 
och värdighet på en sal där 
både män och kvinnor 
vårdas på sjukhus. 
 

 

Mixed-method. Ett 
frågeformulär med 2 
öppna frågor samt 16 
slutna frågor besvarades 
av 40 patienter. 

Resultatet visar att patienterna ansåg integritet och värdighet 
som viktigt. Även om både personal och opassande utformning 
av avdelningen inte är gynnsam för patienternas integritet och 
värdighet har patienterna förståelse för hur sjukhusvården 
bedrivs, även om de anser att vårdmiljön gör så att de inte kan 
bevara sin integritet fullt ut.   

Kval: 
11/13 
 
Kvant: 
10/13 

Widäng & Fridlund,  
2003,  
Journal of Advanced 
Nursing,  
Sverige 

Self-respect, dignity and 
confidence: conceptions of 
integrity among male 
patients 

Att beskriva hur manliga 
patienter uppfattar 
integritet. 
 
 

 

17 strategiskt utvalda 
män intervjuades och 
analyserades utifrån en 
fenomenologisk ansats. 

Patienterna uttryckte tolv olika uppfattningar av integritet som 
samanställdes i tre beskrivande kategorier vilka var: 
självrespekt, värdighet och förtroende. Detta innebar att 
patienter upplevde integritet när de trodde på sig själva, hade 
modet att sätta gränser, hade kontroll över sig själva och deras 
situation samt hade möjlighet att vara ensamma. 
 
 

9/13 
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Widäng, Fridlund & 
Mårtensson,  
2007,  
Journal of Advanced 
Nursing,  
Sverige   

Women patients’ 
conceptions of integrity 
within health care: A 
phenomenographic study 

Att beskriva hur kvinnliga 
patienter uppfattar 
integritet i sjukvården. 

En kvalitativ studie med 
fenomenologisk ansats. 
15 kvinnor intervjuades.  

Tre beskrivande kategorier identifierades: Att bibehålla jaget, 
värdighet och förtroende. Integritet innebar att ha mod att 
sätta gränser och ha kontroll av den personliga sfären, men 
även att kunna ändra gränserna för integriteten om det var 
nödvändigt. 
 

 

12/13 

Woogara,  
2005,  
Nursing Ethics,  
Storbritannien 

Patients’ privacy of the 
person and human rights 

Att söka svar på följande 
frågor: Vilka problem med 
patientens personliga 
integritet 
uppmärksammas på 
sjukhusavdelning och 
vilka beteenden hos 
patienter, läkare och 
sjuksköterskor orsakar 
problem för patientens 
integritet? 
 

 

Semistrukturerade 
intervjuer utfördes på 18 
patienter, 6 läkare och 16 
sjuksköterskor. 55 
patienter intervjuades 
ostrukturerat under 
observationsfasen. 

11 nyckelkategorier identifierades: uppfattningar av integritet, 
territorium och utrymme, kontroll och val, egenvård och 
avhumanisering av patienten, bevarande av patientens 
personliga information, vårdgivares brister och rutiner, 
planlösning av avdelningen, patientens strategier för att klara 
av olika situationer, besökare och anhöriga, föreskrifter och 
lagar samt vårdgivares anledningar till att de överträder 
patients integritet. 

8/13 
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BILAGA C; KVALITETSGRANSKNING  

 

De kvalitativa studiernas kvalitet granskades utifrån följande frågor av Friberg 

(2017): 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 
fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

• Hur har data analyserats? 

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 
 

 

De kvantitativa studiernas kvalitet granskades utifrån följande frågor av Friberg 

(2017): 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är de i så fall formulerade?  

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 
fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 
exklusionskriterier)? 

• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

• Vad visar resultatet? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 
generaliserbarhet? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga 
antaganden?
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