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SAMMANFATTNING 

Bakgrund På de flesta vårdenheter existerar det flerbäddssalar. I tidigare forskning 

framkommer det att sjuksköterskor upplever att det finns både fördelar och nackdelar av att 

vårda i flerbäddssalar respektive enkelsalar. Patienter som vårdas i en enkelsalar beskriver 

att bakgrund och anledning till sjukhusbesöket spelar in om patienten trivs eller upplever 

negativ ensamhet. Ensamhet och gemenskap påverkar patienters upplevelser av vården där 

miljön har inverkan på patienters hälsa. 

Syfte Att beskriva patienters upplevelser av att vårdas i flerbäddssalar på olika vårdenheter. 

Metod En systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats.  

Resultat I resultatet framkom två teman. Det första temat innefattar gemenskap med 

subtemat samhörighet och ett andra subtema trygghet. Det andra temat innefattar utsatthet 

och har tre subteman, frustration, kränkt integritet samt oro. 

Slutsats Negativa och positiva upplevelser av att vårdas i en flerbäddssal går inte att väga för 

eller mot varandra i vad som medför god vård för den enskilda patienten. Varje patient är 

unik och borde få möjlighet till att påverka valet av vilken utformning av rum patienterna vill 

vårdas i. 

Nyckelord Flerbäddssalar, gemenskap, litteraturstudie, medpatienter, upplevelser 

  



   

 

   

 

ABSTRACT 

Background In most care units there are multi-bed rooms. In previous research it appears 

that nurses experience that there are both advantages and disadvantages of caring in multi-

bed rooms and single rooms. Patients treated in a single room describe that the background 

and reason for the hospital visit records whether the patient is feeling comfortable or feeling 

alone. Loneliness and community affect the patient's perception of care where the 

environment has an impact on the patient's health. 

Aim To describe the patient's experience of being cared for in a multi-bedroom in different 

care units. 

Method A systematic literature study with qualitative approach. 

Results In the result, two themes emerged. The first theme includes community with the 

subthemes fellowship and a second subtheme security. The second theme includes 

vulnerability and has three subthemes, frustration, violated integrity and concern. 

Conclusion Negative and positive experiences of being cared for in a multi-bedroom can't 

weigh or counter each other in what brings good care to the individual patient. Each patient 

is unique and should have the opportunity to influence the choice of the design of the room to 

be cared for in. 

Key words Community, experiences, fellow patients, literature review, multiple-bed rooms 
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1 INLEDNING 

Under den verksamhetsförlagda utbildning i termin fyra på sjuksköterskeprogrammet 

uppstod kontakt med patienter som vårdades i enkelsalar samt flerbäddssalar. Att vårdas i 

flerbäddssalar var något som diskuterades under den verksamhetsförlagda utbildningen där 

både för- och nackdelar sågs med de olika utformningarna av salarna. Under tiden som den 

verksamhetsförlagda utbildningen utfördes på sjukhuset gjordes en stor ombyggnad som 

skulle leda till att samtliga patienterna fick enkelsalar. Tanken på att alla patienter skulle få 

enkelsalar verkade bra men när patienterna tillfrågades om vad de tyckte var inte alltid 

responsen densamma. Miljön är en viktig del i läkningsprocessen, den påverkar oss och kan 

hjälpa patienten att uppnå bättre hälsa men är miljön ogynnsam kan även patienten påverkas 

negativt. Därför vill vi undersöka patienters upplevelser av att vårdas i flerbäddssalar för att 

kunna anpassa oss i mötet med patienten samt att patienten får den bästa vårdtiden som är 

möjlig utifrån förutsättningarna. I kommande yrkesprofession som sjuksköterskor kommer 

det troligtvis att finnas arbetsplatser med patienter som vårdas i flerbäddssalar. Därför är 

kunskap gällande patienters upplevelser av att vårdas i flerbäddssalar av stor vikt för att 

kunna bemöta patienterna utifrån deras unika behov samt att kunna ge god vård. 

Intresseområdet föreslogs av Mälarsjukhuset i Eskilstuna i samband med att 

strokeavdelningen och njuravdelningen var sammanslagna. Deras efterfrågan var att veta 

mer om integritet och social tillvaro i flerbäddssal. I det här arbetet ska en litteraturstudie 

utföras som beskriver patienters upplevelse av att vårdas i flerbäddssalar. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med tidigare forskning följt av definition av de centrala begreppen 

kommunikation och integritet. Därefter presenteras vårdande miljö samt gemenskap och 

ensamhet följt av Katie Erikssons vårdvetenskapliga teori innehållande begreppen hälsa, 

värld och miljö samt lidande. Vidare presenteras lagar och styrdokument och bakgrunden 

avslutas med problemformulering. 
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2.1 Tidigare forskning 

Nedan följer tidigare forskning som innefattar sjuksköterskors perspektiv av att vårda 

patienter i flerbäddssalar och i enkelsalar samt patienters perspektiv av att vårdas i 

enkelsalar. 

2.1.1 Sjuksköterskors perspektiv av flerbäddssalar och enkelsalar 

Sjuksköterskornas inställning är att de föredrar enkelsalar före flerbäddssalar i de flesta 

fallen vid vård av patienter. Sjuksköterskorna upplever en minskad risk för att blanda ihop 

patienters mediciner samt mat när de vårdar i enkelsalar. Dock beskriver det att enkelsalarna 

inte är lika synliga för övervakning av patienterna (Chaudhury, Mahmood & Valente, 2006). 

Sjuksköterskor beskriver hur det är att arbeta på avdelningar som byggs om från att ha 

flerbäddssalar till att enbart innefatta enkelsalar. Det sjuksköterskorna upplever som 

problematiskt med att arbeta på avdelningar med enkelsalar är att inte kunna höra och se 

patienterna jämfört med flerbäddsalar eftersom där kunde de ha uppsikt över flera patienter 

samtidigt. Svårigheter beskrivs även i att inte veta var övrig vårdpersonal är på avdelningen. 

När vårdpersonal behöver hjälp är det svårt att uppmärksamma det vilket kan resultera i ett 

sämre teamarbete (Donetto, Penfold, Anderson, Robert & Maben, 2017). Sjuksköterskorna 

upplever även att det är svårt för patienterna att få kontakt med vårdpersonalen. 

Sjuksköterskor beskriver att det är problematiskt vid fördelningen av patienter till 

flerbäddssalar respektive enkelsalar när de får ta hänsyn till olika faktorer (Bloomer, Lee, 

Lewis, Biro & Moss, 2016). Patienter med smittsamma infektionssjukdomar blir fördelade till 

enkelsalar för att minimera risken för smittspridning. Vårdbehov och om enkelsalar finns 

lediga är andra faktorer som styr. Aggressiva och störande patienter anses lämpliga att 

fördela till enkelsalar (Arnold & Mitchell, 2008; Bloomer et al., 2016). Sjuksköterskorna 

upplever att vård av patienter i enkelsalar ger patienterna en större integritet och värdighet. 

Att föra privata samtal beskrivs som lättare samt att patienterna upplevs mer utvilade i 

enkelsalar. Patienter som ansågs vara nära döden placerades med fördel i enkelsalar. Dock 

anser sjuksköterskor att det inte passar alla patienter att vara i enkelsalar. Sjuksköterskorna 

upplever att en del patienter kan bli isolerade och därmed vara i behov av det sociala utbytet 

som kan finnas i en flerbäddssal (Bloomer et al., 2016). 

Arnold och Mitchell (2008) beskriver att sjuksköterskorna upplever delade rum som stökiga i 

form av att vårdpersonal går ut och in vilket orsakar oväsen som stör patienterna. Salzmann-

Erikson, Lagerqvist och Pousette (2016) beskriver sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter i flerbäddsalar som problematisk för patienten i den aspekten att miljön påverkar 

sömnen. Sjuksköterskorna anser att patienterna påverkar varandras sömn negativt. Patienter 

som är högljudda eller oroliga blir förflyttade till enkelsalar alternativt att de får sova i 

korridoren. Sjuksköterskorna planerar även när de ska utföra vård under nattetid för att 

minska störningsmomnten för övriga patienter som sover. Ett sätt att skapa en upplevelse av 

att ha ett eget rum i flerbäddssalarna är att dra för sängdraperiet vilket sjuksköterskor 

betraktar som en bra lösning för patienterna. 
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2.1.2  Patienters perspektiv av att vårdas i enkelsalar 

Persson, Anderberg och Kristensson Ekwall (2014) framhåller att patienter oftast har en 

positiv erfarenhet av vård i enkelsalar. Ensamhet och möjligheten till att ha privata ägodelar 

nära utan att störa andra patienter kan bidra till en säkerhet och trygghet i situationen. 

Patienter i enkelsalar beskriver att de får tid för reflektion i återhämtningen när de inte blir 

störda av andra patienter samt att de kan föra privata samtal med besökare och vårdpersonal 

vilket bidrar till att värdigheten bevaras. Patienterna uttrycker en lättnad över det egna 

utrymmet, att inte behöva bli störda av medpatienter. Bakgrund och anledning till 

sjukhusbesöket är olika faktorer som spelar in hur patienter trivs i enkelsalarna. För 

exempelvis en orolig patient kan ensamma rum resultera i en ökad oro. Patienterna beskriver 

också ensamhet som något negativt när väntan på hjälp kan bli lång eftersom vårdpersonalen 

har många rum att gå till. Ensamheten kan även bidra till osäkerhet och rädsla över att ingen 

har uppsikt över dem till exempel om de ramlar i enkelsalen och blir liggande på golvet. 

Gellerstedt, Medin och Karlsson (2014), Jolley (2005) samt van de Glind, de Rode och 

Goossensen (2007) beskriver att de patienter som föredrar att vårdas i enkelsalar upplever 

att sömnen är god samt att det är tyst och lugnt i rummet. Jolley (2005) beskriver att 

patienter upplever det lättare att ta emot besökare på enskelsalar. Gellerstedt et al. (2014) 

beskriver att patienter som vårdas i enkelsalar upplever att det finns en trygghet i att kunna 

stänga dörren till enkelsalen samt att integriteten kan vidmakthållas. Patienterna upplever en 

trygghet när sjuksköterskorna tar sig tid för konversationer. I enkelsalar ges patienterna 

utrymme att föra privata samtal vilket bidrar till att patienterna blir välinformerade. 

Säkerheten bidrar till ett lugn där patienterna upplever sig omhändertagna. 

2.2  Definitioner av begrepp  

Nedan definieras examensarbetets centrala begrepp kommunikation och integritet för att 

klargöra innebörden av begreppens användning i detta examensarbetet. Begreppen är 

centrala eftersom de är av betydelse för att kunna beskriva patienters upplevelser av att 

vårdas i flerbäddsalar på olika vårdenheter. 

2.2.1 Kommunikation 

Kommunikation skapar inte bara möjligheter utan kan även ge upphov till konflikter, vilket 

kan ske när kommunikation äger rum eller på grund av att den uteblir. Kommunikation är ett 

redskap för att skapa ömsesidig förståelse mellan patienter och vårdare (Fredriksson, 2012). 

En god relation mellan patient och vårdare förespråkas av en god kommunikation vilket kan 

bidra till en bättre vårdmiljö. Patienten bjuds in till samtal på en nivå där båda parter känner 

delaktighet. När patienten får vara delaktig skapas tillit och förtroende där patienten blir 

sedd och hörd vilket bidrar till en kommunikation som upplevs positiv och givande för båda 

parter (Fredriksson, 2012; Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Nilsson och Waldemarson 

(2007) förmedlar att kommunikation mellan människor kan ses som en överföring av 

kunskap som kan påverka människan. Människan blir också påverkad av andra i 
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kommunikationen vilket fyller funktionen gällande informationsöverföring och anpassning 

som är en viktig del i samspelet mellan människor. Småprat är en viktig funktion som visar 

att människan trivs med någon annan. Utan småprat kan inte heller en djupare diskussion 

inledas. Den icke-verbala kommunikationen kan bestå av gester som förstärker det som sägs, 

även utan tal kan icke-verbal kommunikation förmedla ett budskap. 

2.2.2 Integritet 

Integritet beskrivs som ett flerdimensionellt begrepp. Det ska finnas en upplevd helhet, 

moraliska och dygdiga egenskaper samt en sfär som är personlig. Integritet kränks först när 

någon har gjort intrång i den på ett eller annat vis. Utifrån en tolkningsmodell av integritet 

och respekten för den specificeras vad de grundläggande kännetecknen är. Det första är 

lyhördhet för att personer är olika, det andra är lyhördhet för att människor är sårbara och 

det sista är respekt för att patienter är individer. De här tre kännetecknen grundas i att det 

existerar en integritet i hälsa och sjukdom, att patienter är beroende och att 

självbestämmande beaktas (Andersson, 2012). 

2.3 Vårdande miljö  

Ylikangas (2012) menar att miljön och människor är i en konstant interaktion mellan 

varandra. Miljöns inverkan på människor kan förändra den egna uppfattningen av miljön. 

För att kunna ta till sig upplevelsen på ett gynnsamt vis krävs det att människan kan anpassa 

sig i sitt förhållningssätt gentemot miljön. Miljön är ett växlande tillstånd där den främjar 

hälsan eller bevarar sjukdom. Den fysiska miljön är av stor betydelse för att patienter ska 

kunna återhämta sig och tillfriskna. Relationer, bemötande och kommunikation är det som 

patienter upplever i den psykosociala miljön. Den psykosociala miljön skapar möjligheter att 

skapa relationer, kommunicera, skapa informationsutbyte och att kunna skapa ett samliv 

samt ett privatliv. Den andliga miljön beskrivs som de tankar och föreställningar den 

enskilda individen har. Det kan vara tron på något eller kunskap, den kan vara kulturell eller 

religiös. I samband med att en patient vårdas har miljön en inverkan på patienter och den 

upplevda hälsan och kan därmed uppleva miljön som vårdande eller icke vårdande. Att 

vårdas på en vårdenhet betyder att patienter kommer till en ny miljö, därför bör miljön på 

sjukhus utformas utifrån patienter och anhörigas förutsättningar samt behov. Miljön ska 

skapa en känsla av välbehag och trygghet för patienten och anhöriga. Den ska även vara 

konstruerad på ett sådant sätt att den avlägsnar risker och stärker patienters säkerhet. 

Patienter kliver in i en eventuellt obekant miljö och för att den ska vara inbjudande krävs en 

atmosfär som är stämningsfull i både färg, form, ljus och ljud (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). I människans hemmiljö finns en trygghet som inte alltid kan upplevas i en främmande 

miljö. Ett möte som i yrkesmässiga sammanhang måste ske professionellt där stöd och ibland 

obehaglig information ska kunna förmedlas på ett sätt som inte kränker eller utsätter den 

andre för mer obehag, information som endast är tillägnad patienten och eventuellt anhöriga 

ska förmedlas i en trygg miljö (Nilsson & Waldermarson, 2010). 
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2.4 Ensamhet och gemenskap 

Nilsson (2012) menar att ensamhet är gemenskapens motsats. Ensamhet beskrivs som något 

som härstammar från det inre i människan. Människan kan uppleva ensamhet i lidandets 

olika dimensioner, dock kan det även vara meningsskapande och gott. Ensamhet beskrivs 

även som det alla människor har gemensamt med varandra oberoende om personen är 

vårdare eller blir vårdad. Nygren och Lundman (2014) och Nilsson (2012) beskriver 

skillnader mellan ensamhet och att vara ensam. Ensamhet kan relateras till en förlust av en 

funktion eller anhörig, vilket kan medföra ett lidande. Att vara ensam är något positivt när 

det innebär ett självbestämmande och inte behöva utföra plikter för andras skull. Nilsson 

(2012) beskriver att i det vårdvetenskapliga sammanhanget är ensamhet något som är 

förknippat med vårdrelationer och vårdkulturen samt något som kan orsaka 

sjukdomslidande och livslidande. 

För att uppnå gemenskap och ömsesidighet krävs det att båda deltagarna tar ansvar i 

relationen. Gemenskap och ömsesidighet beskrivs som något mer än bara en empatisk eller 

relationell förmåga. För att kunna skapa en gemenskap är givande och tagande i relationen 

nödvändig samt att kunna förändra förhållningssättet till varandra vilket anses vara en 

förutsättning. Att vara tillmötesgående samt att det finns en gemensam mening och att det 

sker utbyte mellan individer är också en viktig aspekt. Gemenskap anses vara när människor 

möts och har ett utbyte av varandra och där vänskap och samstämmighet är viktiga aspekter. 

När ömsesidighet och gemenskap finns i relationen främjas värdigheten för varandra 

(Rehnsfeldt, 2012). Som patient kan mötet med andra människor i en likartad situation vara 

till nytta och bidra med en gemenskap. Att dela erfarenheter och förklara information för 

varandra samt sprida den vidare i samhället anses vara till glädje för patientgruppen (Eldh, 

2009). 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Som teoretisk utgångspunkt valdes Katie Erikssons vårdvetenskapliga teori gällande 

begreppen hälsa, miljö och värld samt lidande. Erikssons vårdvetenskapliga perspektiv 

valdes eftersom den innefattar relevanta begrepp som kan användas för att beskriva 

patienters upplevelser. Begreppen är tydligt formulerade och kan sättas in i sammanhanget 

gällande patienters upplevelser av att vårdas i flerbäddssal. 

2.5.1 Hälsa  

Hälsa ses som något mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa är ett tillstånd av en helhet som 

innefattar både det psykiska och fysiska hos människan. Det är en balans mellan det inre och 

yttre, en friskhet i relation till livet och andra människor i omgivningen. Det inre står för 

kroppen, själen och anden, det privata som är unikt för varje människa. Den yttre världen 

utvecklas i takt med relationer och andra i omgivningen. Den inre världen utvecklas i takt 

med samspelet med andra människor och kan utvecklas framåt och bakåt under livets gång. 
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Blir kroppen sjuk sker en kamp för att återfå helheten av kropp, själ och ande. Där ingår 

hälsan i tillstånden av friskhet, sundhet samt välbefinnande. Hälsa är en process som leder 

till utveckling när människan växer och kan uthärda samt försonas med lidandet. Processen 

är något som fortskrider genom hela livet och genom olika tillfällen. Hälsa är därför unikt för 

varje individ och föränderlig genom livets gång (Eriksson, 2015). 

2.5.2 Miljö och värld 

En vårdande miljö ska ha en drivkraft mot ett vårdande motiv vilket medför en inbjudande 

kultur. Atmosfären märks oftast direkt när en person stiger in i en främmande miljö där 

stämningen påverkar om den är inbjudande eller ej. Stämningen påverkas av en yttre, mellan 

och inre värld. När den yttre världen påverkas händer det också något i den inre världen och 

tvärtom. Den yttre världen är det fysiska i omgivningen som inredning, ljud, ljus, lukter och 

färger i den miljön människan lever i. Människans inre värld står för tankar och reflektioner, 

det som sker inuti människan. En vårdande miljö ska vara välkomnande där mötet med 

patienten sker med aktning och respekt. Världen beskrivs likt människan som 

mångdimensionell där inre och yttre världen går samman till en. Det existerar också en 

mellanvärld som kallas relationernas värld. Vid möten med andra människor uppstår 

relationer som kan resultera i vårdande relationer. Ett bra bemötande och beteende påverkar 

omgivningen positivt och bidrar till ett likasinnat beteende (Eriksson, 2015). 

2.5.3 Lidande 

Lidande är ett hinder för att uppnå hälsa som helhet. Människan upplever varierande grad av 

lidande under livets gång där lidandet kan framträda hos patienten i tre olika former under 

vårdvistelsen nämligen livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Ett livslidande 

påverkar hela människans livssituation. Kroppen eller kroppens funktioner som utgör ett 

hinder kan begränsa människan i livet. Att inte längre fungera som före hindret kan påverka 

människans integritet och självständighet och medföra ett hot mot existensen samt påverka 

det sociala livet. Sjukdomslidande kan skapa ett lidande i form av ångest, oro eller smärta till 

följd av sjukdomen eller till följd av behandlingen av sjukdomen. Att vara sjuk innebär inte 

alltid smärta, precis som smärta inte alltid är förenat med lidande. Däremot är smärta och 

lidande förenade eftersom lidande kan lindras genom att minska smärtan. Den kroppsliga 

smärtan borde alltid lindras med tillgänglig behandling eftersom den kroppsliga smärtan kan 

vara omöjlig att uthärda och därmed leda till en andlig och själslig död. Det själsliga och 

andliga lidandet kan också uppstå vid förnedring eller skam som patienten kan uppleva i 

samband med behandling eller i anknytning till sjukdomen (Eriksson, 1994). 

Vårdlidande är ett lidande som orsakas av vård eller utebliven vård och kan uppstå i olika 

situationer i vårdandet. Kränkning av människans värdighet kan ske genom slarv eller 

medvetet till exempel när patientens intima kroppsdelar blottas. Kränkning sker också när 

människan inte blir sedd eller nonchalerad. Patienten har rätt till självbestämmande och ska 

genomföra de olika handlingarna i vårdandet frivilligt och inte tvingas till handling av 

vårdpersonalen. Att som patient inte bli tagen på allvar i situationen kan bidra till 
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maktlöshet. Genom utebliven vård eller ickevård har patienten inte bedömts av vårdpersonal 

på korrekt sätt. Det kan handla om slarv eller medveten utebliven vård. I en god vårdmiljö får 

patienten möjlighet till trygghet och därmed minskar vårdlidandet (Eriksson, 1994). 

2.6 Lagar och styrdokument 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska framhäver att sjuksköterskan ska ha 

god kommunikation med patienten på ett empatiskt och lyhört sätt. Sjuksköterskan ska i 

mötet med patienten samt patientens anhöriga respektera och lyssna på den unika 

berättelsen för att kunna tillgodose det aktuella behovet. Sjuksköterskan ska i professionen 

ständigt arbeta för att uppdatera och utveckla den egna kompetensen för att kunna ge säker 

och god vård och därmed förebygga vårdskador (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I 

offentlighets- och sekretesslagen [OSL] (SFS 2009:400) kapitel 12, beskrivs att ingen annan 

än patienten eller de som är involverade i patientens vård får ta del av information som 

handlar om patienten. Ett samtycke från patienten krävs för att få lämna ut uppgifter, även 

uppgiften om att patienten är inlagd på sjukhuset. Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 

2017:30) redogör i kapitel 3 för kraven om god vård som ska vara lika för alla där patienterna 

ska kunna känna en trygghet och få behoven tillgodosedda under säkra former. Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) framhåller att sjuksköterskans handlingar ska bidra till att 

främja hälsa och därmed motverka obehag för patienterna. Svensk sjuksköterskeförening 

(2014) beskriver att sjuksköterskan i arbetet ska vara medveten om miljöns påverkan för 

patientens hälsa och främja den. 

2.7 Problemformulering 

När patienter vårdas på vårdenheter kan det resultera i att de blir placerade i en flerbäddssal 

med andra patienter. Fördelningen av patienter till flerbäddssalar eller enkelsalar är 

beroende av ett flertal anledningar där patienter har en begränsad inverkan på vilken sal de 

slutligen blir fördelade till. Miljön i flerbäddssalar kan bidra till att känslig information kring 

patienter blir tillgänglig för de som är i flerbäddssalen vilket kan skapa ett lidande när det 

kränker patienters integritet. Den fysiska miljön i flerbäddssalar ger upphov till störande ljud 

från vårdpersonal, medpatienter och besökare. Eriksson menar att hälsa är ett tillstånd av 

helhet och att den påverkas av omgivningen vilket kan skapa eller förebygga lidande samt 

stärka hälsa och välbefinnande. Genom att beskriva patienters upplevelser av att vårdas i 

flerbäddssalar på olika vårdenheter kan problem som skulle kunna skapa lidande för 

patienter belysas och det som kan stärka patienters hälsa och välbefinnande tydliggöras. Att 

närmare beskriva vad som påverkar patienters upplevelser av att vårdas i flerbäddssalar kan 

bidra till att sjukvården utvecklas i riktning mot mer fokus på patienters behov och vilja, där 

vården kan bli anpassad efter patienterna. Med den ökade kunskapen om hur patienter 

upplever sig bli bemötta av personal kan också sjuksköterskor bli upplysta om vikten av deras 

agerande gentemot patienter när de vårdar patienter där andra kan befinna sig. Den ökade 
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kunskapen skulle kunna tydliggöra vad som kan stärka patienters hälsa när de vårdas i 

flerbäddssalar på olika vårdenheter. 

3 SYFTE  

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att vårdas i flerbäddssalar på olika 

vårdenheter. 

4 METOD 

Arbetet har genomförts med en systematisk litteraturstudie och utgått från en beskrivande 

syntes enligt Evans (2002) där syftet är att skapa en syntes utifrån tidigare studier. Metoden 

ansågs adekvat eftersom materialet i examensarbetet utgjordes av kvalitativa studier. En 

deskriptiv design användes för att bibehålla resultatet nära råmaterialet. Friberg (2017) 

beskriver vikten av att publicera litteraturöversikter för att göra det lättare för sjuksköterskan 

att ta del av ny forskning som publiceras. Friberg (2017) och Polit och Beck (2012) beskriver 

att den kvalitativa forskningen har som mål att öka förståelsen samt identifiera upplevelser. 

Friberg (2017) menar att en kvalitativ metod skapar en djupare förståelse av upplevelser. När 

syftet är att beskriva patienters upplevelser anses en kvalitativ metod vara lämplig. 

Evans (2002) modell består utav fyra steg. I första steget väljs ett fenomen med ett avgränsat 

problemområde. Relevant syfte bestäms i relation till vad som ska studeras. Därefter 

påbörjas insamling av material genom sökning i databaser efter artiklar som är relevanta för 

valda syftet. Det andra steget innefattar läsning av valda artiklar upprepade gånger för att 

erhålla förståelse om helheten och därefter kan det centrala i artiklarnas resultat som är 

kopplat till examensarbetets syfte urskiljas. Därefter identifieras nyckelfynd i artiklarna. 

Nyckelfynd är meningar från artiklarnas resultat som svarar på examensarbetets syfte. 

Nyckelfynden antecknas sedan i ett nytt dokument. I det tredje steget sammanställs 

nyckelfynden där likheter och skillnader relateras till varandra genom att bilda teman och 

subteman. Gemensamma teman och subteman förenas till en helhet för att få en ökad 

uppfattning av fenomenet. För att säkerställa att inga egna tolkningar har gjorts längs 

processen granskas artiklarna igen utifrån de teman och subteman som skapats. I det fjärde 

och sista steget beskrivs de fenomenen som uppenbarats utifrån artiklarnas resultat. I 

löpande text sammanfattas resultatet genom en beskrivning av fynden från artiklarna, skapta 

teman visas som rubriker. 
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4.1 Urval och datainsamling 

Till examensarbetet söktes vårdvetenskapliga artiklar via databaserna PubMed och CINHAL 

plus eftersom de valda databaserna innehåller vårdvetenskaplig forskning. Sökningen 

redovisas i bilaga A. Sökorden bestod av engelska begrepp som kombinerades med varandra 

för att utesluta eller innefatta ord. Följande sökord som användes var multiple-bed room, 

shared hospital room, qualitative, patient experience, care, hospital room, mixed sex ward, 

multi patient room, fellow patient. Sökorden kopplades till varandra med OR eller AND. NOT 

children användes för att utesluta artiklar som innefattade barn. Inklusionskriterier har 

begränsat sökningen till kvalitativa artiklar utifrån ett patientperspektiv. I de artiklar som 

även har inkluderat ett sjuksköterskeperspektiv har endast patientperspektivet tagits med till 

resultatet för examensarbetet. Sökningen i valda databaser begränsades först mellan åren 

2012-2017. Eftersom utbudet inte var tillräckligt utökades sökningen till tio år. I en sista 

sökning uteslöts årsbegränsningen för att se hela utbudet, där upptäcktes två artiklar äldre än 

tio år som valdes eftersom de var relevanta för examensarbetets syfte. Ytterligare kriterier är 

att samtliga artiklar från databasen CHINAL plus har genomgått peer review som garanti på 

forskningens kvalitet. Arbetet består även av tre artiklar från databasen PubMed. Genom 

sökningar via PubMed går det inte att välja peer review i sökningsbegränsningar. De 

artiklarna kontrollerades via databasen Ulrichs web för att säkerställa att tidskrifterna som 

artiklarna var utgivna i var vetenskapliga. Även en abstract skulle finnas tillgänglig till de 

artiklarna som valdes. Till tre av sökningarna användes full text som begränsning samt två 

stycken med reference vilket bidrog till lägre antal träffar där full text och reference var 

tillgängligt. Exklusionskriterier existerade i form av att artiklar med barn som medverkande 

uteslöts eftersom barnperspektiv är ett specialområde. Även sjuksköterskans perspektiv 

uteslöts. Artiklar som belyser patienters upplevelser från olika vårdenheter har tagits med 

eftersom examensarbetet ska belysa patienters upplevelser generellt och oberoende av 

vårdenhet. Därmed har inga avgränsningar gjorts gällande vårdenheter. Inga avgränsningar 

har gjorts gällande vilka länder artiklarna är genomförda i. Majoriteten av artiklarna är 

genomförda i Skandinavien och Storbritannien. Två av artiklarna är genomförda i Nya 

Zeeland och Sydkorea. 

För att hitta artiklar som skulle besvara syftet valdes sökord, inklusionskriterier och 

exklusionskriterier som redogörs i bilaga A. Artiklar med intressanta titlar relaterade till 

syftet valdes ut för vidare läsning av artikelns abstract. Abstracten förmedlade information 

om artikelns innehåll och vägledde om hela artikeln skulle läsas igenom. Sökorden utökades i 

takt med att flera abstract lästes igenom eftersom fler möjliga sökord synliggjordes. De 

utökade sökorden resulterade tillslut i tolv artiklar. Artiklarna lästes noga igenom vilket 

medförde att en artikel av de tolv valdes bort på grund av att resultatet inte svarade på 

examensarbetets syfte. Med elva artiklar kvar, vilka redovisas i bilaga B, utfördes en 

kvalitetsgranskning som beskrivs i avsnittet som följer nedan. Friberg (2017) menar att en 

utförlig beskrivning över hur valda artiklar har eftersökts bör finnas med för att läsaren som 

tar del av arbetet ska veta hur urvalet av artiklarna gått till. 
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4.1.1 Kvalitetsgranskning 

Genom Fribergs (2017) frågor till kvalitetsgranskning valdes 10 av 14 frågor ut som 

modifierades till ja och nej frågor. Fyra av frågorna valdes bort eftersom de inte var adekvata 

för arbetet eller för att de redan hade svarats på i någon av de andra frågorna vilket redovisas 

i bilaga C. Med tio frågor kvar genomfördes poängsättningen för fasställning av kvaliteten på 

artiklarna. De valda artiklarna granskades genom att besvara frågorna där ja motsvarade ett 

poäng och nej gav noll poäng per fråga. 1-4 poäng motsvarade låg kvalitet, 5-7 poäng 

motsvarade medel kvalitet och 8-10 poäng motsvarade hög kvalitet, kvaliteten av artiklarna 

redovisas i bilaga B. Samtliga elva artiklar som granskades gav en hög kvalitet i granskningen 

och användes till examensarbetet. 

4.1.2 Genomförande och dataanalys 

Analys av data genomfördes utifrån Evans (2002) beskrivande syntes vilket resulterar i 

minimal egen tolkning av datan. Systematiska litteraturöversikter identifierar och 

sammanfattar tillgängliga forskningsbevis och därmed förmedlas ett sammansatt resultat 

från tidigare forskning. Vald analys förmedlar fyra steg utifrån den beskrivande syntesen, att 

samla material, att identifiera nyckelfynd i varje studie, relatera studiernas teman med 

varandra och slutligen beskrivs fenomenet. Sökningen utfördes utifrån databaser och 

kriterier som redovisas i bilaga B. Elva artiklar valdes ut till resultatet.  

När fenomet valts ut med tillhörande syfte i det första steget av analysen samlades data in i 

form av artiklar från valda databaser. Sökningen medförde relevanta artiklar som svarade på 

examensarbetets syfte. I steg två lästes de valda artiklarna igenom ett flertal gånger för att få 

en djupare förståelse. Artiklarna lästes först individuellt och sedan gemensamt. Nyckelfynd 

ringades in direkt i de utskrivna artiklarna som besvarade syftet för examensarbetet. I steg 

tre sammanställdes samtliga artiklars nyckelfynd och dokumenterades i ett nytt dokument 

där nyckelfyndens olikheter och likheter sammanställdes. Utifrån olikheter och likheter i 

nyckelfynden framkom olika teman. För att få en djupare inblick i innehållet för respektive 

tema skapades subteman. För att undvika misstolkningar granskades valda teman och 

subteman tillbaka mot artiklarna. Under hela processen var syftet dokumenterat synligt för 

att inte vika av från syftet i sökandet samt i den skrivande processen. I det fjärde och sista 

steget presenterades fenomenet under rubriker från de teman och subteman som skapats 

under steg tre. Varje tema och subtema förklaras mer ingående i resultatet vilket presenteras 

i löpande text. Ett nytt fenomen skapades utifrån de valda artiklarna där citat från 

nyckelfynden förstärkte examensarbetets resultat. 
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Tabell 1. Exempel på analysgången 

Nyckelfynd Tema Subtema 

"In an ideal world everybody 

would have a room of their 

own or have a situation 

where they could have a 

private conversation." 

Utsatthet 

 

• Frustration 

 

"You could draw a full 

length curtain, and get some 

privacy, but you could still 

hear everything that was 

going on." 

Utsatthet 

 

•  Kränkt integritet 

"The two very ill patients 

died... I found this eye-

opening and upsetting. It 

made me realise that I might 

be in the same position one 

day.” 

Utsatthet 

 

• Oro 

4.1.3 Etiska övervägande 

CODEX (2017) har utformat forskningsetiska regler och riktlinjer vilka efterföljs i 

examensarbetet. Genom att följa CODEX riktlinjer innebär det att innehållet i valda artiklar 

inte kommer att förfalskas eller förvrängas. Plagiering av data undviks genom 

referenshantering enligt American Psychological Association (2017). Alla artiklar i 

examensarbetet är skrivna på engelska, vid översättning till svenska har lexikon använts. 

Endast artiklar med etiskt resonemang används och alla artiklar granskas objektivt utifrån en 

granskningsmall för att säkerställa kvaliteten. Polit och Beck (2012) beskriver vikten av hur 

etiska aspekter tillämpas genom att valda artiklar genomgått en etisk kommitté vid val av 

artiklar till en metod som systematisk litteraturstudie. 
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5 RESULTAT 

Resultatet beskriver patienters upplevelser av att vårdas i flerbäddssalar på olika 

vårdenheter. Resultatet redovisas utifrån elva artiklar som analyserats med utgångspunkt 

från Evans (2002) analys av kvalitativa studier. Resultatet har analyserats utifrån vad 

patienterna upplevde som positivt respektive negativt med att vårdas i flerbäddssalar. 

Analysen resulterade i två teman, följt av fem subteman som redovisas i tabell två nedan.  

Tabell 2. Presentation av teman och subteman. 

Tema Subtema 

Gemenskap  
• Samhörighet 

• Trygghet  

Utsatthet 
• Frustration  

• Kränkt integritet 

• Oro 

 

5.1  Gemenskap  

I analysen framkom de positiva aspekterna av att vårdas i en flerbäddssal tillsammans med 

andra patienter. Gemenskapen upplevdes genom att patienterna vårdades tillsammans. En 

samhörighet upplevdes i närheten och likheten i förhållande till varandras tillstånd. 

Gemenskapen bidrog även till en upplevd trygghet mellan patienterna. 

5.1.1  Samhörighet 

Inom den upplevda gemenskapen kunde samhörighet upplevas i kommunikationen, 

närheten och likheten i förhållande till varandras tillstånd. I samhörigheten fanns även en 

djupare upplevelse av vänskap patienterna emellan. Patienterna i flerbäddssalarna upplevde 

en samhörighet i att de led av någon sjukdom eller ett tillstånd. Medpatienter i en 

flerbäddssal som till en början möttes som främlingar kunde bilda band tack vare sjukdomen 

eller det tillstånd som hade fört dem samman. De upplevde samhörighet i och med likheter i 

varandras situation vilket medförde kamratskap (Isaksen & Gjengedal, 2006; Larsen, Larsen 

& Birkelund, 2013; Rowlands & Noble, 2008)."It is strange, we don´t know each other, but 

because we are ill we start talking about important issues very fast … you throw your 

reservations overboard and then you talk. It is good to talk to a fellow sufferer" (Larsen et al., 

2013, s. 398). Ett rum med flera patienter gav upphov till att patienterna ständigt såg 

varandra. Den nära kontakten främjade interaktion och stärkte samhörigheten mellan 

patienterna, en samhörighet mot samma mål. Patienter som tidigt i kontakten konstaterade 

att de hade en gemensam sjukdom kunde direkt utveckla en upplevelse av samhörighet vilket 
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kunde göra det enklare för patienterna att tala fritt till varandra om den egna sjukdomen eller 

tillståndet. Samhörigheten skapade öppenhet inför varandra vilket bidrog till sympati för 

varandra. Erfarenheter om det egna tillståndet eller sjukdom förmedlades till varandra och 

en tillhörighet skapades i vad som annars kunde vara en ensam situation. Den öppna 

kommunikationen mellan patienterna kunde bida till en ökad trivsel på rummet samt en 

bekvämlighet i att inte behöva vara anonym (Isaksen & Gjengedal, 2006; Larsen et al., 2013; 

Rowlands & Noble, 2008). Andra patienters diskussioner om lidandet gav en distans till den 

egna sjukdomen vilket upplevdes som befriande. Det ansågs enklare att tala om andras 

sjukdomar och tillstånd, flytta fokus och inte bara tänka på den egna sjukdomen vilket bidrog 

till samhörigheten under vårdtiden (Malcolm, 2005). 

Medpatienter beskrevs som mer intresserade än vårdpersonalen av att höra andra patienters 

sjukdomshistoria och upplevde igenkännande i deras historia. Behovet av att få tala om den 

egna sjukdomen eller tillståndet bekräftades i sympatin från medpatienter som kunde lyssna 

och förstå. Tillfredställelse kunde upplevas i samband med att ha gruppen av medpatienter 

nära under vårdtiden, vilket bidrog till samhörighet. Utbyte av sjukdomshistoria skedde även 

när vårdpersonal vistades i flerbäddssalen och informerade om bland annat provsvar, 

diagnoser eller undersökningar (Isaksen at el., 2006; Larsen at el., 2013; Rowlands & Noble, 

2008). Situationen som uppstod när privat information gjordes tillgänglig för samtliga i 

flerbäddssalen upplevdes som positivt när den tilltalade patienten inte kunde minnas all den 

information som förmedlats eller när patienten helt enkelt inte hade förstått hela samtalet 

som ägde rum med vårdpersonalen. Utbytet av erfarenheter resulterade i en samhörighet och 

ett lugn i situationen (Isaksen at el., 2006). "When you speak to fellow patient´s, issues 

reappear, you understand more and get the whole picture" (Isaksen & Gjengedal, 2006, s. 

408). Patienterna upplevde ett stöd och samhörighet när det var medpatienter som hade 

erfarenhet av den egna sjukdomen i närheten som kunde förstå situationen och kunde fylla 

eventuella kunskapsluckor. Det underlättade att dela samma öde samt ingav hopp när sjuka 

patienter iakttogs i kampen mot sjukdomen och blev friskare. Samhörigheten medförde en 

frid och ett lugn i situationen (Isaksen & Gjengedal, 2006; Larsen et al., 2013; Rowlands & 

Noble, 2008). 

Lätt till skratt tillsammans med medpatienterna upplevdes som en viktig del i att hjälpa 

varandra uppleva en trevligare stämning i flerbäddssalen och bidrog till samhörighet. "He 

was so happy and full of life...I could not belive that he was ill. Yes, his company gave me a 

kick" (Birkelund & Larsen, 2013, s. 611). Glädjen i humorn gav vårdtiden en kontrast i 

jämförelse med sorgen som kunde upplevas i samband med vårdvistelsen. Genom att skämta 

om sjukdomen eller tillståndet lättades stämningen upp och gav en distans från hur 

verkligheten såg ut. Humorn medförde en upplevd samhörighet och glädje i den nya miljön 

(Birkelund & Larsen, 2013; Isaksen & Gjengedal, 2006)."There are plenty of dark moments, 

so we try to find the bright sides together" (Birkelund & Larsen, 2013, s. 612). En humoristisk 

stämning i flerbäddssalen verkade ångestdämpande och gynnade återhämtningen i och med 

att det bidrog till en positivare inställning i vardagen och i livet. Att skämta med 

medpatienterna om det som var svårt och ibland känsligt medförde en bättre hälsa och en 

glädje i situationen. Glädjen underlättade i svåra situationer vilket stärkte samhörigheten 

(Birkelund & Larsen, 2013; Isaksen & Gjengedal, 2006). 
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5.1.2 Trygghet  

Inom gemenskapen fanns även en upplevd trygghet i att vårdas i flerbäddsal med andra 

patienter, utan att en djupare kontakt upplevdes mellan patienterna. Patienter som kunde 

hjälpa varandra i flerbäddssalen upplevde att det gjorde gott att finnas till hjälp för andra. Att 

uppleva sig behövd i situationer med medpatienter som tillfälligt eller permanent förlorat en 

förmåga upplevdes stimulerande. Hjälp kunde ske i form av att tända lampan, öppna dörrar 

eller finnas där för samtal. "We help each other a lot...where I´m limited, she steps in" 

(Birkelund & Larsen, 2013, s. 611). Det uppstod en trygghet i att befinna sig bland 

medpatienter som fanns där till stöd under vårdtiden. Patienter som varit med om samma 

undersökningar kunde förklara förloppet för medpatienter alternativt komplettera med 

information patienten inte mindes från samtalet med vårdpersonalen. När medpatienter 

kunde bistå varandra med information skapades en trygghet och tillfredställelse i att vårdas 

med andra patienter. Patienter som hade vårdats en längre tid i flerbäddssalen var till hjälp 

för de nyare patienterna och kunde beskriva rutiner och utformningen på vårdenheten. När 

patienterna kunde hjälpa och tog hjälp av varandra upplevdes en självständighet vilket 

stärkte patienterna. En trygghet i den obekanta miljön uppstod när medpatienter kände till 

omgivningen. Patienterna som tillfrisknat ingav hopp för de nyinkomna vilka kunde ta emot 

tips och råd för fortsatt återhämtning. De patienter som var på bättringsvägen kunde hjälpa 

till i återhämtningen genom att gemensamt med medpatienterna utföra fysiska övningar 

tillsammans eller hjälpa till som stöd vid en enkel promenad på rummet. Patienterna som 

blev hjälpta av medpatienterna upplevde en säkerhet i att ha medpatienterna nära. 

Patienterna uppmuntrade varandra till fysisk aktivitet. Vardagliga rutiner, som att gå till 

toaletten, kunde ske under uppsikt av medpatienterna som såg till att kalla på hjälp om något 

skulle inträffa längs vägen vilket upplevdes som en trygghet i situationen (Birkelund & 

Larsen, 2013; Isaksen & Gjengedal, 2006; Larsen et al., 2013; Persson & Määttä, 2012; 

Rowlands & Noble, 2008). Medpatienterna uppmärksammade även om någon i rummet 

plötsligt blivit förvirrad eller fått ett förändrat andningsmönster (Persson & Määttä, 2012). 

En trygghet upplevdes också i att det alltid var någon i rummet, att inte behöva vakna upp 

ensam och orolig (Williams & Gardiner, 2015). I och med att patienterna var sysselsatta med 

att hjälpa varandra fick det också tiden att gå snabbare i den annars långa väntan som kunde 

uppstå (Birkelund & Larsen, 2013; Isaksen & Gjengedal, 2006; Larsen et al., 2013; Persson & 

Määttä, 2012). Väntan på läkare, testresultat, undersökningar och annan information fick 

tiden att gå långsamt på vårdenheten. Att vänta på undersökningar kunde ta timmar och 

ibland flera dagar. Den annars upplevda tristessen och eventuella rädslan lindrades med 

hjälp av sällskapet som ingav en trygghet (Larsen et al., 2013; Persson & Määttä, 2012). 

5.2 Utsatthet 

I analysen framkom temat utsatthet när patienterna även hade negativa upplevelser av att 

vårdas i flerbäddssalar med andra patienter. Det var i kommunikationen till vårdpersonalen 



 

15 

 

som patienterna upplevde en frustration samt när privat information blev tillgänglig för 

övriga i salen. I samband med att patienterna blev vårdade och kroppen blev exponerad för 

övriga i flerbäddssalen upplevde patienterna att deras integritet blev kränkt. En oro 

upplevdes när det var höga ljudnivåer och stökigt i salen. 

5.2.1 Frustration  

Att vårdas i flerbäddssalar resulterade i att patienternas samtal med vårdpersonalen kunde 

höras av övriga som närvarade i salen. När sekretessen var obefintlig resulterade det i att 

patienterna upplevde frustration över att vara utelämnade (Birkelund & Larsen 2013; Larsen 

at el., 2013; Malcolm, 2005; Williams & Gardiner, 2015). Patienterna beskrev även att 

vårdpersonalens kommunikation kunde vara bristfällig när samtal fördes i flerbäddssalarna. 

När patienterna upplevde att det inte hade fått tillräckligt med information angående 

sjukdomstillstånd och behandling medförde det en frustration och hjälplöshet (Isaksen & 

Gjengedal, 2006; Persson & Määttä, 2012). Lyhördheten i flerbäddssalarna kunde bidra till 

en begränsning av informationsutbytet mellan patienterna och vårdpersonalen vilket 

upplevdes frustrerande eftersom patienternas vård blev påverkad av informationen som 

förmedlades eller uteblev. Begränsningarna i kommunikationen bidrog till att patienterna 

inte kunde etablera en genuin och öppen dialog med vårdpersonalen vilket hämmade 

patienterna i kontakten. Frustration över den utsatta situationen i flerbäddssalen kom av att 

patienterna hade föredragit om vårdpersonalen kunde ha varit mer diskreta i samtalen 

(Birkelund & Larsen, 2013; Larsen at el., 2013; Malcolm, 2005; Williams & Gardiner, 2015).  

If I was going to be told something terrible to do with my health I would probably want my 

husband there and I would certainly want to be in a private setting, not a four-bedded room 

where everybody else could hear (Malcolm, 2005, s. 160). 

Patienterna ansåg att vårdpersonalen kunde vara vårdslösa när privata samtal fördes med 

dem vilket medförde en frustration. Det var frustrerande när vårdpersonalen inte stängde 

dörren till rummet, vilket resulterade i att personer som var i korridoren på vårdenheten 

kunde höra samtalet (Malcolm, 2005). Frustration uppstod när patienterna inte förstod 

innebörden av informationen vårdpersonalen ville förmedla. Trots det var det patienter som 

inte vågade ifrågasätta vårdpersonalen eftersom de var rädda över att det skulle kunna 

resultera i sämre vård (Persson & Määttä, 2012). 

Det uppstod konflikter när tv-kanaler ändrades utan att respektera övriga patienter som 

tittade på tv, när det skedde upplevde patienterna ilska över att inte bli tillfrågade innan tv-

kanalen ändrades (Birkelund & Larsen, 2013; Oh, 2006). Dispyter angående om belysningen 

i flerbäddssalen skulle vara tänd eller släckt, om fönster och dörrar skulle vara öppna eller 

stängda medförde en osämja mellan patienterna vilket skapade frustration (Birkelund & 

Larsen, 2013). Att medpatienter fick besökare i flerbäddssalen upplevdes frustrerande för 

övriga patienter när besökarna stannade länge eller talade högt. Patienterna beskrev att 

medpatienter och anhöriga inte visade hänsyn vilket gav upphov till frustration och ilska. När 

medpatienters besökare var i flerbäddssalen upplevdes frustration över att inte kunna få vila 

vilket resulterade i att återhämtningen och hälsan påverkades negativt (Isaksen & Gjengedal, 

2006; Persson & Määttä, 2012). 
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5.2.2 Kränkt integritet 

Patienter som delade flerbäddssal med andra patienter upplevde att integriteten kränktes. 

Patienterna upplevde det kränkande när de blev undersökta inne i flerbäddssalen och 

önskade att undersökningarna kunde genomföras på ett mer privat sätt när det var andra 

patienter inne i flerbäddssalen. När vårdpersonalen inte drog för sängdraperierna vid 

undersökningar resulterade det i att patienterna blev blottade och upplevde en kränkning och 

maktlöshet (Laursen, 2016). "In reality, curtains provide only a visual barrier, preventing 

others from seeing patients in an exposed state; they do not provide auditory privacy" 

(Malcolm, 2005, s. 160). Patienter beskrev att flerbäddssalar inte kunde skapa en privat sfär 

för dem på grund av att sängdraperierna inte gav ett tillräckligt skydd vilket resulterade i att 

de upplevde sig blottade och kränkta. (Baillie, 2008; Birkelund & Larsen, 2013; Bryant & 

Adams, 2009; Laursen, 2016; Malcolm, 2005). Ombyte av kläder och uppstigande ur sängen 

var problematiskt när patienterna blev blottade och exponerade inför de andra patienterna. 

Att inte kunna ligga fritt och avslappnat i sängen utan att behöva tänka på att skyla kroppen 

även om patienter upplevde att det blev för varmt skapade obehag och upplevdes 

begränsande. Synen av andra patienter som var exponerade upplevdes som stötande och 

opassande för övriga patienter (Baillie, 2008). I flerbäddssalar med både män och kvinnor 

upplevdes integriteten vara extra utsatt. Kvinnliga patienter upplevde det mer kränkande och 

utelämnande att byta om i flerbäddssalar när det var både män och kvinnor närvarande än 

om det enbart var kvinnor på rummet. Kvinnorna upplevde en utsatthet när det befann sig 

fler män än kvinnor i flerbäddssalen. Integriteten kunde kränkas vid fler situationer när 

kvinnorna delade flerbäddsalen med flera män. Det uppstod även fler situationer när män 

exponerades inför kvinnorna, vilket upplevdes som mer stötande än om det enbart hade varit 

kvinnor närvarande i flerbäddssalen (Baillie, 2008; Bryant & Adams, 2009). 

5.2.3  Oro  

Patienter upplevde störningar från medpatienterna när de delade flerbäddssal vilket 

medförde en oro. Patienters sömn påverkades negativt när medpatienter var högljudda vilket 

resulterade i att de upplevde oro över att inte få sova i lugn och ro (Isaksen & Gjengedal, 

2006; Laursen, 2016; Persson & Määttä, 2012; Williams & Gardiner, 2015). Snarkningar från 

medpatienter eller om de var uppe och promenerade på natten var också ett problem som 

hade negativ inverkan på sömnen. Nya patienter som anlände under natten gav upphov till 

att ljudnivån i flerbäddssalen ökade (Persson & Määttä, 2012; Rowlands & Noble, 2008). En 

oro upplevdes när patienterna blev störda i sömnen och inte visste när de skulle få möjlighet 

att sova. Sömnbristen medförde att återhämtningen och hälsan påverkades negativt (Isaksen 

& Gjengdal, 2006). Patienter upplevde även störande ljud från vårdpersonalen när de gick in 

och ut ur flerbäddssalarna vilket påverkade sömnen negativt (Isaksen & Gjengedal, 2006: 

Rowlands & Noble, 2008; Williams & Gardiner, 2015). Patienter som delade sal med andra 

patienter som ansågs vara sjukare eller döende upplevde ångest och oro. Samvaron med en 

person som var sjukare än dem själva utifrån det egna perspektivet väckte tankar om att 

sjukdomssituationen kunde förvärras och tankar om den egna döden väcktes. Ett försämrat 

tillstånd hos medpatienter gjordes synligt för övriga i flerbäddssalen eftersom det inte fanns 
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några väggar som skiljde patienterna åt. Patienterna blev ängsliga av att se de sjuka 

medpatienterna vilket påverkade återhämtning negativt och hoppet om livet sviktade vilket 

medförde en oro. (Birkelund & Larsen, 2013; Isaksen & Gjengedal, 2006; Larsen et al., 2013; 

Williams & Gardiner, 2015).  

Patienter beskrev det som problematiskt och opassande att vårdas i flerbäddssalar med 

patienter som hade demenssjukdom. Det patienterna ansåg problematiskt var att patienterna 

med demenssjukdom inte visade hänsyn. Patienterna beskrev att de med demenssjukdom 

hade oväntade och plötsliga humörsvängningar, de kunde börja skrika utan anledning och 

föra osammanhängande diskussioner. Det kunde medföra en otrygghet vilket resulterade i att 

patienterna upplevde en konstant oro för vad som skulle kunna ske när de delade 

flerbäddssal med de som hade demenssjukdom (Oh, 2006; Persson & Määttä, 2012). 

The room is too noisy ... I escape to the dining room … or to the next room in the morning as 

early as possible. I hate my room very much, there are only demented people. An old person 

near entrance was fairly normal but she is becoming demented (Oh, 2006, s. 844). 

Patienter beskrev att de föredrog att isolera sig eller undvika patienterna med 

demenssjukdom framför umgänge. Att vårdas i flerbäddssal med patienter som hade 

demenssjukdom skapade oro och stress hos övriga patienter. Det resulterade i en orolig 

vårdmiljö vilket medförde att patienterna fick en negativ inställning till vårdenheten de 

vårdades på. Vårdenheten kunde bli en orolig plats för patienterna som påverkade hälsan 

negativt (Oh, 2006). 

6 DISKUSSION 

 

Diskussionsdelen utgörs av tre delar. I första delen diskuteras resultatet, andra delen tar upp 

en metoddiskussion följt av en tredje och avslutande etikdiskussion. Resultatdiskussionen tar 

upp resultatet i relation till materialet i bakgrunden. Metoddiskussionen framhäver för- och 

nackdelar med vald metod där även alternativa metoder diskuteras. I etiksdiskussionen 

framhävs en diskussion gällande etiska ställningstagande och etiska övervägandena. 

6.1 Resultatdiskussion  

Första temat i resultatet visade vad som upplevdes som positivt i att vårdas med 

medpatienter i flerbäddssalar. I det andra temat i resultatet framkom patienters negativa 

upplevelser av att vårdas i flerbäddssalar med andra patienter.  

I resultatet framkommer det att patienterna upplevde en bra relation mellan medpatienterna 

vilket medförde en gemenskap, en upplevelse av samhörighet och trygghet. Samhörigheten 
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bidrog till, vad Eriksson (2015) skulle beskriva som en vårdande relation i och med utbytet av 

erfarenheter i flerbäddssalen. Vidare beskriver hon hur relationer påverkar människan där 

mötet med andra personer kan resultera i en vårdande relation som påverkar mellanvärlden, 

vilket ses som relationernas värld. De olika världarna påverkar varandra och influerar mötet 

med andra. I resultatet framkommer det även att patienter som vårdas i flerbäddssalar får en 

positiv upplevelse när kommunikationen mellan patienterna utmynnar i ett 

informationsutbyte. Erfarenheter och kunskap mellan patienterna kom av egna upplevelser 

vilket bidrog till ett starkt förtroende i den förmedlade informationen. Eldh (2009) beskriver 

hur mötet med andra patienter kan vara till nytta och glädje för patientgruppen, där 

samhörighet upplevs i mötet med människor i liknande situationer. I resultatet framkommer 

det att sjukdomen eller tillståndet var den gemensamma nämnaren som förde dem samman 

vilket bidrog till en samhörighet och därmed gemenskap. Rehnsfeldt (2012) menar att 

gemenskapen är en förutsättning för välmående. Eldh (2009) framhåller även hur den delade 

upplevelsen mellan patienterna är till nytta även utanför vårdenheten. Resultatet visar att 

samhörigheten bidrog till en öppenhet och tillit mellan patienterna. Därmed kan en, enligt 

Eriksson (2015), vårdande relation skapas vilket skulle kunna bidra till en vårdande miljö. 

Vidare beskrivs att samhörigheten påverkar atmosfären i rummet och att atmosfären känns 

av i en ny miljö och därför ska miljön vara välkomnande för att verka vårdande. Persson et al. 

(2014) hävdar motsatsen eftersom en enkelsal bidrar till återhämtning och reflektion när 

patienterna inte blir störda av medpatienter. 

I resultatet framgår det även att vårdmiljön i flerbäddssalar inte skapade förutsättningar för 

att föra privata samtal med vårdpersonalen. Flerbäddssalar kunde inte erbjuda patienter 

möjligheten till att föra privata samtal när det var andra patienter som kunde höra vad som 

sades mellan patienter och vårdpersonal vilket resulterade i att sekretessen för den enskilda 

patienten inte kunde upprätthållas. Edvardsson och Wijk (2014) samt Ylikangas (2012) 

förmedlar att miljön bör vara utformad på ett sätt som skapar trygghet och välbefinnande 

samt att den ska främja hälsa. Eriksson (2015) menar att när en människa kommer till en ny 

miljö blir människan påverkad av den. Vidare beskrivs det att tyngdpunkten i en vårdande 

miljö är att den ska vara vårdande. Information som görs tillgänglig för övriga i 

flerbäddssalar medför att patienternas sekretess inte kan upprätthållas vilket går emot 

offentlighets- och sekretesslagen (SFF 2009:400) som fastslår att ingen annan än patienten 

själv eller den som är delaktig i vården av patienten ska få tillgång till information gällande 

patienten. När sekretessen kring enskilda patienter inte går att upprätthålla i flerbäddssalar 

resulterar det i att integriteten kränks. Andersson (2012) beskriver integriteten som en 

upplevd helhet och att det ska finnas en lyhördhet och respekt för att patienter är i en 

beroendeställning samt att det ska finnas ett självbestämmande. När det gäller sekretessen är 

flerbäddssalar ett sämre alternativ men problemet kan undvikas om patienten erbjuds att 

lämna flerbäddssalen när privat information förmedlas. Därmed kan patienten själv lämna 

samtycke för om informationen ska göras tillgänglig resterande i flerbäddssalen. Resultatet 

framhäver ändå att patienterna kan se fördelar med att privat information gjordes tillgänglig 

för medpatienterna. Medpatienterna kunde bidra med kunskap kring problemet eller 

förklara för patienten om det var något som inte förstods eller hade glömts bort. Rehnsfeldt, 

(2012) menar att ett utbyte mellan individerna främjar gemenskapen. Eldh (2009) framhäver 
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att gemenskapen gynnas när information kan förklaras för varandra. Trots de positiva 

upplevelserna av att privat information gjordes tillgänglig för medpatienterna ska det 

undvikas, offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) ska följas.  

Av resultatet framgår det att patienters privata sfär inte går att upprätthålla vilket kunde 

kränka integriteten. I flerbäddssalar är det endast sängdraperier som skiljer patienterna åt 

vilket upplevdes otillräckligt för att skapa trygghet för patienterna. I resultatet framgår det 

även att patienterna upplevde undersökningarna som problematiska när kroppen blev 

exponerad för medpatienter. När kroppen blev exponerad för medpatienter upplevdes det 

som en kränkning av integriteten. Andersson (2012) förmedlar att om någon gör intrång på 

den enskildes integritet upplevs den som kränkt. Salzmann-Erikson et al. (2016) Beskriver 

att sjuksköterskor upplevde att sängdraperiet i flerbäddssalar skapar en trygghet för 

patienterna. Att sjuksköterskor och patienter har olika uppfattningar av en liknande situation 

kan resultera i att patienterna erbjuds det som sjuksköterskor anser är bra för patienterna. 

Resultatet visar att patienter upplever integriteten som kränkt vid flera situationer när de 

vårdas i flerbäddssalar. Det framgår även att patienter upplevde ett lidande när integriteten 

kränktes. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) framhäver motsatsen eftersom den 

redogör att patienter ska erhålla vård som är säker och av god kvalité.  

I resultatet beskrevs även problematiken i hur störande moment i flerbäddssalarna 

påverkade patienterna negativt. Vidare beskrivs hur bristande kommunikation kunde skapa 

frustration. Eriksson (2015) förmedlar att en vårdande miljö ska vara inbjudande och 

patienter ska bemötas med förståelse och respekt. Fredriksson (2012) och Wiklund Gustin & 

Lindwall (2012) menar att kommunikationen är grunden för att skapa en god relation vilket 

kan resultera i att patienterna upplever en god vårdmiljö. När patienterna inte upplever en 

god kommunikation bidrar det till en bristande vårdmiljö. Ylikangas (2012) beskriver att 

miljön bör vara utformad utifrån de behov patienter och anhöriga har. Eriksson (1994) 

beskriver att vårdlidande kan uppstå i en otrygg miljö och därmed upplever patienterna 

maktlöshet. Wiklund Gustin & Lindwall (2014) förmedlar att en vårdande miljö är en 

förutsättning för att patienter ska kunna uppnå återhämtning och välbefinnande. När miljön 

inte kan skapa en trygghet för patienters återhämtning kan det orsaka det som Eriksson 

(1994) beskriver som vårdlidande. Van de Glind et al. (2007) och Gellerstedt et al. (2014) 

beskriver att patienter upplever sömnen i enkelsalar som god vilket kan ses som en fördel 

jämfört med flerbäddssalar. Persson et al. (2014) och Chaudhury et al. (2006) förmedlar även 

att sjuksköterskor upplever att patienterna erhåller en god sömn när de vårdas i enkelsalar. 

Arnold och Mitchel (2008) och Salzmann-Erikson et al. (2016) beskriver att flerbäddsalar är 

problematiska för patienter på grund av att det förekommer ljud som upplevs störande vilket 

kan resultera i att sömnen påverkas negativt. Samtidigt framkommer det i resultatet att 

patienterna kunde uppleva en trygghet i medpatienterna när de inte behövde vakna upp 

ensamma. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) redogör för kraven att patienterna ska 

uppleva en trygghet i vården. 

Resultatet visar även att patienter som vårdas tillsammans i samma rum kunde hjälpas åt när 

det gäller stöd i att stärka medpatienters säkerhet vilket främjade återhämtningen. 

Patienterna kände sig säkrare och tryggare när de blev vårdade med patienter som hade 
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vårdats en längre tid på vårdenheten. De vana patienterna kunde tillgodose nya patienter 

med praktisk information om vårdenheten vilket stärkte både säkerhet och trygghet. 

Wiklund Gustin och Lindwall (2014) beskriver miljön som en viktig del för ett välmående hos 

patienten. De beskriver hur miljön ska skapa en trygghet hos patienten och främja 

återhämtningen. Miljön ska med fördel skänka välbehag och stärka patientens säkerhet. 

Resultatet framhäver att patienterna blev sedda av medpatienterna. Vidare beskrivs hur 

medpatienterna lyssnade på sjukdomsförloppet och var införstådda i problematiken med att 

vara patient. Patienterna beskriver hur de upplevde att vårdpersonalen inte visade samma 

intresse att lyssna på upplevelser som de ville förmedla. Eriksson (1994) beskriver att ett 

vårdlidande bland annat kan ske genom kränkning när människan inte blir sedd eller blir 

nonchalerad. Genom att vårdas med medpatienter i samma rum kunde ett vårdlidande i form 

av nonchalans förebyggas. Patienterna blev sedda och bekräftade av medpatienterna. 

Slutligen framkom det i resultatet att patienterna upplevde att sällskapet i flerbäddssalarna 

kunde bidra till att väntetiden inte upplevdes lika lång och tråkig. Persson et al. (2014) och 

Chaudhury et al. (2006) lyfter fram hur ensamheten i enkelsalar kunde leda till en lång 

väntan på personalen. Eriksson (2015) menar att hälsan påverkas av det som finns runt 

omkring människan i miljön. Ett vårdlidande kan uppstå när patienter upplever en för lång 

väntetid (Eriksson, 1994). Genom att ha medpatienter nära sig kunde nämnda vårdlidande 

förebyggas. 

6.2 Metoddiskussion 

Metoddiskussionen kommer ta upp svagheter och styrkor med vald metod. I examensarbetet 

valdes ett kvalitativt tillvägagångssätt med deskriptiv design. Friberg (2017) menar att en 

kvalitativ metod ger en djupare insikt och förståelser för tankar, erfarenheter och 

upplevelser. Nämnda metod är därmed lämpligt för att besvara syftet: att beskriva patienters 

upplevelser av att vårdas i flerbäddssalar på olika vårdenheter. Genom att tillämpa Evans 

(2002) beskrivande syntes gavs möjlighet till att undersöka hur relevant forskning kunde 

besvara examensarbetets syfte. Användandet av redan publicerade studier innebar ett stort 

utbud av material och medförde en rättvis bild av upplevelsen när en sammanställning 

genomfördes. En beskrivande syntes enligt Evans (2002) användes eftersom den är lämplig 

för en deskriptiv design. Användandet av primärkällor i artiklarna medförde en minimal 

tolkning av artiklarnas resultat och bidrog till en syntes som beskriver något som redan finns. 

Om en kvantitativ metod hade använts skulle inte upplevelsen kunna beskrivas på ett djupare 

sätt. En kvantitativ metod grundar sig i att jämföra och mäta för att se vad som föredras eller 

om någonting anses lämpligare än något annat (Friberg, 2017; Polit & Beck, 2012). 

Kvantitativ metod valdes bort eftersom metoden inte beskriver upplevelser djupgående. En 

empirisk studie med eget valda patienter som intervjuades hade också gett svar på 

examensarbetets syfte. En sådan studie hade haft begränsningar i och med det tidskrävande i 

att finna patienter samt tiden till intervjuerna som ska ta hänsyn till patienters och 

författares tidsschema. Studien hade inte heller haft samma omfattning vad det gäller 
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deltagare. Ett alternativ istället för intervjuer kunde vara bloggar där färdiga texter med 

patienters beskrivningar av att vårdas i flerbäddssal redogörs. Vid en sökning på internet 

uppfattades utbudet av bloggar som beskriver upplevelsen av att vårdas i en flerbäddssal 

nästintill som obefintlig. 

Genom användandet av databaserna CHINAL plus och PubMed gavs tillgång till relevanta 

artiklar. Valet av att begränsa sökningen till två databaser resulterade i färre antal artiklar. 

Eftersom många av artikelträffarna blev likadana från databaserna möjliggjordes också ett 

enklare tillvägagångssätt med färre likadana artiklar att gå igenom. Vald analysmetod bidrog 

till en noggrann genomgång av studierna. Analysmetoden skedde stegvis vilket underlättar 

processen. Stegen var tydliga och enkla att följa vilket medförde att materialet granskades 

noggrant och systematiskt. Metoden minimerade risken att göra egna tolkningar av 

materialet och gav därför en sanningsenlig litteraturstudie. Polit och Beck (2012) beskriver 

hur trovärdigheten i studien avser huruvida resultatet skulle bli liknande vid ett upprepande 

av tillvägagångssättet. Vidare beskrivs att det ska finnas en sanning samt ett värde i resultatet 

för att trovärdigheten ska uppnås i litteraturstudien. Av de utvalda artiklarna var nio av elva 

artiklar inte äldre än tio år. Tidsbegränsningen medför att resultatet kan kopplas till nutida 

upplevelser. De artiklar som var äldre innehöll inget avvikande som kunde påverka resultatet 

för en trovärdig och relevant forskning. Utvecklingen på olika vårdenheter går framåt och 

därför användes inte artiklar äldre än tolv år. Resultatet i examensarbetet beskriver därför 

upplevelsen av att vårdas i flerbäddssalar i nutida hälso- och sjukvårdsmiljö. 

Inklusionskriterier före sökandet av artiklar begränsade sökningen till relevanta artiklar för 

examensarbetets syfte. Samtliga patienter över 18 år inkluderades i studien. Patienterna i 

valda artiklar förekom på olika vårdenheter tillsammans med medpatienter med samma 

sjukdom eller tillstånd men också tillsammans med patienter som led av annan sjukdom eller 

tillstånd. Detta eftersom det var patientens upplevelse som efterfrågades oberoende av 

sjukdom eller tillstånd. Därmed synliggjordes eventuella skillnader i upplevelsen av att dela 

flerbäddssal beroende på vilka medpatienterna var. Om fokus hade lagts på en viss grupp av 

patienter eller ett specifikt sjukdomstillstånd hade en tydligare bild av upplevelser kunna 

kopplas till den specifika gruppen. Ett av exklusionskriterierna var artiklar där barn under 18 

år förekom eftersom det ansågs vara ett specialområde och därför inte relevant för detta 

examensarbetet. 

Att artiklarna i examensarbetet är genomförda i olika länder resulterar i att skillnader mellan 

länder kan förekomma, vilket kan bidra till en svaghet gällande trovärdigheten eftersom 

vårdenheter och välfärdssystem kan se annorlunda ut. Polit och Beck (2012) beskriver hur 

trovärdigheten bestäms av hur sann beskrivningen av den insamlade datan är. Vidare 

beskrivs trovärdigheten utifrån hur studien kan användas i andra situationer, huruvida 

resultatet skulle bli detsamma. Genom att inte begränsa sökningen av artiklar till ett typiskt 

tillstånd eller sjukdom kan resultatet överföras till människor och platser utanför det som 

framkom i studien och stärker därmed trovärdigheten. Det krävs att urvalet är tillräckligt 

stort för en överförbarhet. Polit och Beck (2012) menar att överförbarheten påverkas av vad 

som har tagits med i resultatet och i vilken utsträckning det kan föras över till andra grupper 

eller situationer. Resultatet är baserat på studier från olika grupper och platser vilket medför 
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en god överförbarhet. Polit och Beck (2012) menar vidare att giltigheten påverkas i valet av 

urval, analys och datainsamling samt att forskare kan stärka en studies giltighet genom att 

utföra studien på ett sådant sätt att trovärdigheten stärks samt presentera trovärdigheten i 

studien. Vidare framhålls vikten av att presenterad data angivits av studiens deltagare för att 

förhindra att granskarens åsikter kommer fram i resultatet. I examensarbetet har giltigheten 

stärkts i och med att två skribenter skrivit och diskuterat tillsammans. Det har medfört ett 

säkrare tillvägagångsätt i att fynd från valda artiklar inte tolkats av egna åsikter, resultatet 

baseras därmed på egna upplevelser av artiklarnas deltagare. I resultatet lyftes även citat 

fram för att förstärka resultatet och ge det giltighet. Antalet artiklar med de sammanlagda 

utförda intervjuer som tagits fram till examenarbetet ligger till grund för en god 

överförbarhet. Det samlade resultatet består av subjektiva upplevelser från 244 olika 

patienter där upplevelserna som framträdde mest i texterna valdes att inkluderas i 

examensarbetet. Det stora urvalet främjar studiens giltighet. 

6.3 Etikdiskussion 

I utformningen av examensarbetet har de meningar, ord och innebörder av innehållet 

diskuterats för att innehållet av artiklarna inte skulle kunna misstolkas eller förvrängas. Alla 

artiklar som användes till arbetet var skrivna på engelska vilket gjorde att diskussionerna var 

särskilt viktiga för att inte feltolkningar skulle uppstå i översättningen till svenska. Citaten 

som har använts i arbetet har skrivits in ordagrant på engelska för att utesluta möjligheten av 

att citatet skulle kunna misstolkas. Citaten ger även läsaren en inblick och förståelse i vad 

resultatet har byggts upp ifrån. CODEX (2017) menar att vid genomförandet av studier ska 

text inte plagieras eller förvrängas vilket har funnits som en grundtanke under hela 

arbetsprocessen. Under arbetets gång har allt dokumenterats kontinuerligt och noggrant för 

att kunna gå tillbaka och se och jämföra det som har skrivits i relation till artiklarnas 

innehåll. Alla artiklar som valdes ut till arbetet har haft ett etiskt resonemang och varit 

godkända av en etisk kommitté vilket var ett krav i kvalitetsgranskningen enligt Friberg 

(2017). Artiklarna har också kontrollerats via Ulrichs web för att säkerställa att tidskrifterna 

som har publicerat artiklarna var vetenskapliga. Referering har gjorts enligt American 

Psychological Association (2017) för att kunna hänvisa till ursprungskällan och för att det ska 

vara möjligt att särskilja de olika referenserna i texten. 

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser av att vårdas i 

flerbäddssalar på olika vårdenheter. I resultatet framkom både positiva och negativa 

upplevelser. Resultatet visade att de positiva upplevelserna bidrog till att vårdtiden blev mer 

lättsam. Genom att vårdas i en flerbäddssal gavs möjligheter till återhämtning med hjälp av 
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medpatienterna, vilket värderades högt. När patienters behov och tillstånd värderas utifrån 

den unika individen kan patientens hälsa främjas av att vårdas i flerbäddssal. Det är viktigt 

för patienten att känna sig trygg i den nya miljön och främja återhämtningen. Samtidigt 

visade resultatet att de negativa upplevelserna av att vårdas i flerbäddssalar bidrog till att 

återhämtningen blev hämmad. Missnöjet med att vårdas tillsammans med andra patienter 

gav människan ännu ett lidande i den redan svåra situationen. De negativa upplevelserna 

bidrog till en mindre gynnsam vårdtid för patienterna. 

De olika aspekterna gällande positiva och negativa upplevelser med att vårdas i en 

flerbäddssal går inte att väga för eller mot varandra i vilket som föredras. Varje patient är 

unik med olika behov och vill själva bestämma om de ska vårdas i en enkelsal eller i en 

flerbäddssal. En förhoppning med examensarbetets resultat är att det ska bidra till viktig 

kunskap om hur patienter upplever hur det är att vårdas i flerbäddssalar. Vårdpersonal som 

vårdar patienter ska i arbetet ge patienter god omvårdnad. Den utökade kunskapen av 

examensarbetets resultat lyfter fram både det negativa och positiva som patienter upplever. 

När vårdpersonal vårdar patienter i flerbäddssalar är det viktigt att de har kunskap om vad 

patienter kan uppleva som negativt och positivt för att kunna bemöta patienter i vårdandet 

på ett hälsofrämjande vis. 

7.1 Vidare forskning 

En hälsofrämjande miljö är av stor vikt för patientens livskvalitet och återhämtning. Förslag 

på vidare forskning är därför att undersöka hur en personcentrerad vårdmiljö i 

flerbäddssalar skulle vara möjlig och hur det skulle gå till. Genom att få fram vad som 

upplevs som negativt med att vårdas i en flerbäddssal kan forskning läggas på att förebygga 

det negativa samt främja vad som anses positivt.  
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enligt Kvales tre 

analysnivåer 

Resultatet visade 

tydligt att samspelet 

med andra patienter 

var av största vikt 

när det kom till vård 

och stöd och när de 

behövde 

information om den 

egna sjukdomen. 

Hög 

 

Isaksen,A.S. 

Gjengedal, E. 

 

Significance of fellow 

patients for patients 

with 

myocardialinfarction. 

2006, Norge, 

Scandinavian 

Journal Of 

Caring 

Sciences. 

Att presentera både 

negativa och positiva 

upplevelser kring 

betydelsen av patienters 

betydelse för varandra på 

och utanför sjukhus. 

Metod: Kvalitativ och 

beskrivande med fem 

fokus grupper Urval: 

Fyra kvinnor och 21 

män. Personer som 

hade vårdats sex till 

tolv månader innan 

studiens start. 70 

personer kontaktades. 

Analys: Inspirerad av 

Knodel. Analysen 

började med att 

sammanfatta 

moderatorernas 

reflektioner från 

Fyra kategorier: 

Gemenskap och 

kamratskap och 

underkategorier, 

liknande situation 

och dela rum. 

Gemenskap och 

störningar med 

underkategorier 

oljud och besvär Och 

dramatiska 

händelser. 

Gemenskap och stöd 

med 

underkategorierna, 

Hög 

 



 

3 

 

gruppsessionerna. 

Texten transkriberades 

och kodades, de koder 

som var liknande från 

de fem grupperna 

sammanfördes. 

Fyrtiosex koder 

identifierade. 

Kategorier och 

underkategorier 

skapades. 

 

genuin förståelse 

och hjälp och 

omtänksamhet. 

Gemenskap och 

utbyte av 

erfarenheter med 

underkategorierna 

patienters kunskap 

och hopp och 

motivation. 

Bryant, D., & 

Adams, J. 

Experience of mixed-

sex bays in a general 

hospital. 

2009, 

England, 

Nursing 

Standard. 

Att undersöka patienters 

och sjuksköterskors 

erfarenheter av 

omvårdnad på 

flerbäddssal med 

patienter av olika kön. 

 

Metod: Kvalitativ 

intervjustudie som var 

semistrukturerade, 

med beskrivande och 

undersökande 

tillvägagångssätt. 

Urval: Sex patienter 

fyra män och två 

kvinnor. Sex kvinnliga 

sjuksköterskor. 

Analys: De 

transkriberade 

intervjuerna 

analyserades med en 

flerstegs metod för den 

Sex teman var 

identifierade: 

Kommunikation 

från vårdpersonalen, 

första reaktionen, 

relationer i 

flerbäddssalen, 

reaktioner av andra, 

kunskap om 

organisationsfrågor, 

omvårdnad i 

flerbäddssal med 

olika kön. 

Hög 

 



 

4 

 

kvalitativa datan och 

därefter identifiera 

olika teman. 

 

Larsen, L. S., 

Larsen, B. 

H., & 

Birkelund, R. 

A companionship 

between strangers - 

the hospital 

environment as a 

challenge in patient-

patient interaction in 

oncology wards. 

2014, 

Danmark, 

Journal of 

Advance 

Nursing. 

 

Att undersöka och belysa 

sjukhusmiljöns påverkan 

på samspelet mellan 

cancerpatienter. 

 

Metod: Etnografisk 

studie med kvalitativ 

ansats och semi 

strukturerade 

intervjuer. Deltagande 

observation och 

individuella intervjuer. 

Urval: Åttiofem 

danskspråkiga 

patienter valdes ut som 

hade cancer och var 

äldre än arton år. 

Tjugosex valdes ut, 

men sex avböjde på 

grund av brist på energi 

eller personliga skäl. Av 

de tjugo var det tio 

kvinnor och tio män 

som intervjuades. 

Analys: Induktiva 

tematiska strategier 

användes vid 

kategorisering av 

datan. För att förstå 

Fem teman var 

identifierade: 

Läkande och icke- 

läkande miljö, 

undanhållande av 

information för att 

bevara patienters 

integritet, öka skydd 

från medpatienter, 

enkelsal eller 

flerbäddssalar och 

icke- acceptans eller 

uppgivenhet 

gentemot 

sjukhusmiljö. 

 

Hög 

 



 

5 

 

och tolka datan 

användes ett teoretiskt 

perspektiv. 

Laursen, J. 

 

Being a fellow patient 

to a critically ill 

patient leads to 

feelings of anxiety – 

an interview study. 

 

2016, 

Danmark, 

Austarlian 

journal of 

advanced 

nursing. 

Förstå patientens 

betydelse samt hur 

känslor skapades genom 

egna erfarenheter i 

samband med andra 

patienter. 

Metod: Kvalitativ 

design med 

fenomenologisk 

utgångspunkt genom 

individuella intervjuer. 

Urval: 15 patienter, 10 

män, 5 kvinnor. 

Analys: Intervjuerna 

transkriberades i 

fulltext och en 

kvalitativ 

innehållsanalys 

användes för att 

analysera data, utifrån 

Graneheim och 

Lundman (2004). 

 

 

Patienters 

interaktion, ångest 

och professionellt 

stöd; dessa fynd 

visade vikten av att 

förstå hur patienter 

upplevde att vara en 

med patient till 

patienter som blev 

kritiskt sjuka, synen 

på att interagera 

med en sådan 

patient, hur de 

patienter som blev 

kritiskt sjuka 

påverkade dem och 

vilken typ av stöd de 

behövde från 

vårdpersonal. 

Hög 

 

Malcolm, H. Does privacy matter? 

Former patients 

discuss their 

perceptions of 

2005, New 

Zealand, 

Nursing 

Ethics.  

Att belysa patienters 

upplevelse av integritet i 

en flerbäddssal. 

Metod: En kvalitativ 

studie med co- 

konstruktivistiskansats 

semistrukturerade 

Bristande integritet 

innebar att 

patienterna 

upplevde sig 

begränsade. Att 

Hög 

 



 

6 

 

privacy in shared 

hospital rooms. 
 intervjuer med narrativ 

metod. Urval: Tolv 

patienter rekryterades 

med "snöbolls-

effekten" fyra män och 

åtta kvinnor. Analys: 

induktiv ansats 

användes för analys, 

kategorisera, 

reducering och 

beskrivning av teman. 

vårdas på 

flerbäddssal gav 

möjlighet till 

gemenskap. 

Gardinerna på salen 

var otillräckliga att 

skapa avskildhet och 

hålla oljud borta. 

Det var svårt att ha 

öppna samtal 

eftersom patienters 

integritet var svår 

att bibehålla. 

Oh, J. Stroke patients' 

experiences of 

sharing rooms with 

dementia patients in 

a nursing home. 

2006, 

Sydkorea, 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies. 

Att utforska 

strokepatienters 

upplevelser av att dela 

rum med personer med 

demens på ett vårdhem. 

Metod: kvalitativ med 

en fenomenologisk 

utgångspunkt genom 

djupgående 

konversationer. Urval: 

fjorton personer tolv 

kvinnor och två män. 

De skulle inte ha 

kognitiv svik och hade 

delat rum med 

personer med demens. 

Analys: 

Konversationerna 

transkriberades och 

lästes flera gånger. 

Det var tydligt att 

dela rum lede till 

integration. Men 

strokepatienterna 

visste inte att det 

fanns personer med 

demens där de 

skulle bo samt att de 

inte kunde påverka 

att bli omplacerade. 

Patienterna var 

tvungna att anpassa 

sig. 

Strokepatienterna 

upplevde att det inte 

Hög 

 



 

7 

 

Sedan extraherades 

signifikanta uttalanden. 

Liknande uttalande 

sammanfördes sedan 

identifierades 

innebörden av dem. 

Det sista var att hitta 

den underliggande 

innebörden av 

uttalandena. Allt detta 

gjordes utan att 

förvränga, ändra eller 

lägga till från det 

personerna hade sagt. 

fick tillräckligt med 

stöd från 

personalen. 

Persson, E., 

& Määttä, S. 

To provide care and 

be cared for in a 

multiple-bed hospital 

room. 

2012, 

Sverige, 

Scandinavian 

Journal Of 

Caring 

Sciences. 

 

Huvudsyftet var att belysa 

patienters upplevelser av 

att vårdas i flerbäddssal. 

Ett annat syfte var att 

belysa sjuksköterskors 

upplevelser av att ta hand 

om patienter i en 

flerbäddssal. 

 

Metod: En kvalitativ 

studie i form av 

intervjuer där patienter 

som vårdats på 

flerbäddssal och två 

fokus grupper med 

sjuksköterskor som 

hade vårdat patienter 

på flerbäddssal. Urval: 

Patienter som hade fått 

vård mer än tre dagar. 

sexton patienter, åtta 

män och åtta kvinnor. 

Resultat från 

patientintervjuerna: 

Tre kategorier 

identifierades: Ha 

hänsyn, Ha sällskap 

och Ha besökare. I 

det latenta 

budskapet tolkades 

temat: Skapandet av 

en privat svär. Det 

förmedlas både 

negativa och 

positiva upplevelser 

Hög 
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Två fokus grupper med 

sjuksköterskor en med 

sju och den andra med 

tre. Det deltog en 

manlig sjuksköterska. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys av den 

transkriberade texten 

som lästes flera gånger 

för att hitta teman och 

kategorier där dem 

använde sig av koder. 

 

av att vårdas på 

flerbäddssal. Det 

positiva var att få 

sällskap och 

upplevde trygghet. 

Det negativa var att 

patienterna kunde 

höra vad 

vårdpersonalen 

pratade om med de 

andra patienterna 

vilket påverkade 

patienters sekretess. 

Resultat från 

intervjuerna med 

fokusgrupperna för 

sjuksköterskor: Två 

kategorier 

identifierades: 

Uppleva en vänlig 

atmosfär och Att ge 

krävande vård. Av 

de två kategorier 

skapades temat: Att 

integrera individuell 

vård med omsorg för 

alla. 



 

9 

 

Rowlands, J., 

& Noble, S. 

How does the 

environment impact 

on the quality of life 

of advanced cancer 

patients? A 

qualitative study with 

implications for ward 

design. 

2008, 

England, 

Palliative 

Medicine. 

Att se miljön från 

patienters perspektiv och 

förstå vilken effekt den 

kan ha på dem. 

 

Metod: kvalitativ 

fenomenologisk och 

semi strukturerade 

intervjuer. Urval: Tolv 

patienter åtta kvinnor 

och fyra män. 

Patienterna skulle vara 

över arton och ha blivit 

vårdade mer än tre 

dagar. Analys: De 

transkriberade 

intervjuerna lästes flera 

gånger och sedan 

identifierades teman. 

Fyra huvudteman 

framkom: 

personalens 

beteenden, den 

omedelbar miljö, 

enkel kontra 

flerbäddssal och 

kontakt med den 

yttre miljön. 

 

Hög 

 

Williams, C. 

& Gardiner. 

Preference for a 

single or shared room 

in a UK inpatient 

hospice: patient, 

family and staff 

perspectives. 

2015, 

England, 

BMJ 

Supportive & 

Palliative 

Care. 

 

Att undersöka patienter, 

anhöriga och personalens 

erfarenheter av enkelsalar 

och flerbäddssal på ett 

engelskt hospice. 

Metod: Kvalitativ, 

semistrukturerade 

intervjuer. Urval: 

Tjugonio patienter, 

tjugotre anhöriga och 

tio vårdpersonal. 

Enkel och 

flerbäddssalar bör 

vara tillgängliga i ett 

hospice. Innovativ 

planering kan göra 

det möjligt för de 

sociala fördelarna 

med flerbäddssalar 

kan finnas utan att 

det äventyrar 

patienters integritet 

och värdighet. 

Hög 
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BILAGA C GRANSKNINGSMALL UTIFRÅN FRIBERG 

Kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa studier utifrån Friberg (2017) består av 14 frågor, tio 

frågor valdes ut till granskningen. Originalfrågorna är reviderade till ja och nej frågor för att 

få ett tydligare poängsystem vilket avgör kvaliteten på artiklarna. Fyra frågor valdes bort 

eftersom de svarades på i någon av de andra frågorna efter omformulering av frågorna till ja 

och nej frågor. Frågor som inte ansågs vara relevanta för examensarbetet valdes också bort. 

Frågor som valdes bort var: Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i 

bakgrunden? Hur är denna i så fall beskriven? Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

Vilka argument förs fram?  

Nedan följer frågorna som ingick i kvalitetsgranskningen. 

• Finns det ett tydligt och avgränsat problem formulerat?  

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

• Är syftet tydligt formulerat? 

• Är metoden utförligt beskriven?  

• Är undersökningspersonerna beskrivna? 

• Är data analyserad med adekvat metod?  

• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

• Svarar resultatet på syftet?  

• Förs det något etiskt resonemang?  

• Finns det en metoddiskussion? 
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