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Abstrakt

När patienter kommer till sjukhus är det mycket som kan kännas främmande 
och annorlunda. De vårdas i salar med okända människor och deras 
personliga saker tas ifrån dem. Människan exponeras både kroppsligt och 
själsligt och möjligheterna att få vara privat kan vara få. Syftet med denna 
litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser och behov av att få 
vara privat i samband med vård på sjukhus. Fjorton artiklar analyserades 
med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Detta resulterade i tre 
kategorier: Att andra ser och hör mig när jag är sjuk; Att vara tvungen att 
minska mina krav; Att vilja behålla kontrollen över mitt liv. Patienter har 
behov av att få vara privat i samband med vård på sjukhus samt att bibehålla 
kontrollen över sin situation. Då personalen möjliggör avskildhet och ser till 
att patienter får vara privat vid vård på sjukhus så har det en stor betydelse 
för deras välbefinnande. 

Nyckelord: hospitalisation, vård på sjukhus, vårdsal, sällskap, kamratskap, 
stöd, avskildhet, att få vara privat, draperier, könsmixad, integritet, 
värdighet, kontroll, kvalitativ, litteraturstudie
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Att vårdas på sjukhus innebär ofta en integritetskränkning och ett uppgivande av 

autonomin i större eller mindre utsträckning. Faktorer som ger patienten identitet och 

självrespekt såsom privata kläder och personliga tillhörigheter tas ifrån honom eller 

henne. När personer vårdas på sjukhus är de tvungna att vistas med människor som de inte 

själv valt och kan störas av medpatienters ljud, lukt och vanor (Cullberg, 2006, s. 126-

127). Sjukdom kan leda till förändringar för den drabbade och medföra känslor av 

ovisshet. Integriteten kan upplevas som hotad och känslan av helhet kan gå förlorad 

(Toombs, 1993, s. 20). Den som drabbas av sjukdom kan uppleva en genomgripande 

förlust av kontroll vilket bland annat leder till ökad medvetenhet om den egna kroppen 

samt ökad vaksamhet av det som sker runt omkring personen (Bland, 1999, s. 39, 41; 

Shin, 1999, s. 87). 

I engelskspråkig, vetenskaplig litteratur används ordet privacy för att beskriva avskildhet 

och känslan av att vara privat. Det har en nära koppling till konfidentialitet och används 

för att beskriva känslan av att få vara sig själv, att inte bli störd eller att andra människor 

inte tränger sig på. Begreppet innefattar faktorer såsom att andra inte ska höra privata 

samtal eller se privata handlingar, undersökningar och liknande. Det handlar om att få ha 

ett eget, personligt utrymme och att erhålla respekt (Bäck & Wikblad, 1998; Olsen & 

Sabin, 2003; Stolker, Nijman & Zwanikken, 2006; Woogara, 2001). Vi har i vår studie 

valt att använda uttrycket ”att få vara privat” för översätta engelskans privacy. Att få vara 

privat handlar om att kunna behålla sin identitet, personlighet och få vara den man är men 

även att kunna få vara ifred och avskild (Denner, 2004; Parrott, Burgoon, Burgoon & 

LePoire, 1989). 

Att få vara privat har ett nära samband med värdighet. Då en persons privata sfär eller 

integritet kränks så påverkar det både värdigheten och känslan av att vara privat. 

Värdighet kan beskrivas som ett värde som människan har just för att han eller hon är 

människa, men är även relaterat till en persons identitet och är sammankopplat med 

självrespekt och integritet (Gallagher, Li, Wainwright, Jones & Lee, 2008). Integritet 

definieras som att ha kontroll över sin livssituation, att bibehålla sin värdighet som 

människa, att få vara en individ och att få må så bra som möjligt även vid sjukdom 

(Irurita, 1999).  

Förhållandet mellan människa och miljö är centralt inom omvårdnaden. En människans 

sinnestillstånd påverkas av hans eller hennes reaktion på sin miljö och läkningsprocessen 
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kan påskyndas genom att patienten till exempel får lugn och ro och bästa möjliga 

förutsättningarna för att återhämta sig (Edéll-Gustafsson, 1997, s. 55-56). När en person är 

sjuk kan han eller hon vilja dra sig undan från omvärlden. Enkelsalen kan då utgöra en 

slags trygghet där dörren är en avgränsning mellan människan och världen utanför. Salar 

gjorda för en person gör att den sjuke får möjlighet att vara privat och utvecklas på sina 

egna villkor (Lassenius, 2005, s. 97-98) samt att patienten får den vila och ro han eller hon 

önskar utan att bli störd av medpatienter (Pattison & Robertson, 1996). I enkelsalar finns 

det större möjlighet till avskildhet och samtal kan föras utan att någon annan hör 

(Chaudhury, Mahmood & Valente, 2005). Att närstående får vara närvarande och 

delaktiga på sjukhus har stor betydelse för patientens välbefinnande (Engström, 2008, s. 

38-39), och detta underlättas då patienter vårdas i enkelsalar (Dilani, 1994, s. 28). Dilani 

(1994, s. 28, 45) beskriver att salar gjorda för flera patienter är utformade på ett sådant sätt 

att patienten får en egen vrå och att vårdpersonalen kan föra diskreta samtal med patienten 

även då andra patienter finns i rummet. Denna utformning är uppskattad av personalen 

bland annat på grund av att den minskar gångavstånden, ökar överskådligheten och gör 

det möjligt för patienter att hjälpa varandra. 

Walsh och Kowanko (2002) visade i sitt resultat att sjukvårdspersonal ansåg att få vara 

privat hade ett nära samband med värdighet och var relaterat till att kroppen inte 

exponerades samt att patienter skyddades från att andra skulle se dem i ett ovärdigt 

tillstånd. Personalen ansåg även att området runt patienternas säng var den sjukes privata 

sfär och att patienter fick vara avskilda och privata var viktigt för att de skulle kunna 

uttrycka känslor. Att få vara privat var även relaterat till att andra inte skulle få ta del av 

patienters personliga information och att vården skulle vara individanpassad efter 

patienternas egna önskemål. I Laitinen och Gardulfs studie (1999) framkom det att 

sjukvårdspersonal upplevde att vissa flersalar var trånga och att detta försämrade 

omvårdnaden för patienterna och försvårade omvårdnadsarbetet för personalen. Även 

säkerheten påverkades i dessa salar då det till exempel var svårt att akut förflytta en 

patient. Enligt Berg och Danielson (2007) uttryckte personalen behov av att ha ett särskilt 

rum på avdelningen där de kunde genomföra samtal med patienterna. Det var av stor vikt 

att få en helhetsbild av personen de vårdade och de beskrev att de ofta blev avbrutna i 

vårdsalen när de försökte att lära känna patienten och sätta sig in i hans eller hennes 

situation. I Janssen, Harris, Soolsma, Klein och Seymours studie (2001) beskrev 

personalen att enkelsalar var mer rymliga och att dessa salar underlättade familjecentrerad 
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vård. Personalen ansåg att avskildhet och möjligheter till att få vara privat utan problem 

kunde möjliggöras för patienter i enkelsalar samt att kontinuiteten och kvaliteten av 

vården blev bättre. Barrons studie (1990) visade att personalen ansåg att en viktig och 

betydelsefull del i omvårdnadsarbetet var att kunna erbjuda patienterna avskildhet och 

möjlighet att få vara privat. Trots detta var det ibland svårt att veta vad det innebar för 

patienterna samt vilka faktorer och handlingar som främjade känslan av att få vara privat.

Sammanfattningsvis visar denna litteraturgenomgång att det kan vara påfrestande att bli 

sjuk och att det kan leda till omfattande förändringar för den drabbade. För att kunna må 

bra behöver alla någon form av avskildhet. Personer borde ha möjlighet att bli lämnad 

ifred och att få vara privat även då de vårdas på sjukhus och kunna dra sig undan från 

såväl medpatienter och besökare som från vårdpersonal. Patienter vårdas ofta i samma 

vårdsal som andra människor och genomgår olika behandlingar och undersökningar i 

dessa salar. Större delen av patienters vårdtid spenderas på salen med få möjligheter till att 

vara ensam. Syftet med denna studie är därför att beskriva patienters upplevelser och 

behov av att få vara privat i samband med vård på sjukhus. 

Metod

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar

För att erhålla data till denna litteraturstudie genomfördes en systematisk sökning i de 

internationella databaserna PubMed och Cinahl. För att få fram korrekta och specifika 

ämnesord kontrollerades våra sökord mot respektive databas uppslagsverk, thesaurus. I de 

fall där inget uppslagsord kunde erhållas så gjordes sökningen med fritextsökning. 

Sökorden kombinerades med de booleska sökoperatörerna AND och OR för att ringa in så 

mycket som möjligt av den relevanta litteraturen samt rikta sökningen mot ett avgränsat 

område (jfr Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2006, s. 66-67). De sökord vi använde oss av 

var följande: Patients’ room, privacy, confidentiality, hospitals, hospitalization, patients, 

dignity/Human dignity, integrity, institutionalization, experience*, narrati*, quality of life, 

qualitative, inpatients och private. Vid sökningar så har vissa ord försetts med en asterisk 

(*), så kallad trunkering. Willman et al. (2006, s. 69) beskriver att trunkeringen gör att 

databasen får fram sökordet med olika tänkbara ändelser utan att ordstammen går förlorad.

För att enbart få fram vetenskapligt granskade artiklar så begränsades sökningarna med 

”peer-reviewed” i de databaser där det var möjligt. Vi strävade efter att göra så likartade 
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sökningar som möjligt i de olika databaserna men var tvungen att anpassa sökningarna 

efter respektive databas så att ett relevant och hanterbart resultat kunde erhållas. 

Våra inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara peer-reviewed, kvalitativa och att de 

beskrev fenomenet vid vård på sjukhus samt att de vid kvalitetsgranskningen höll medel 

eller hög kvalitet. De skulle även vara skrivna på engelska, svenska och norska. Vi hade 

tänkt enbart inkludera artiklar gjorda på personer över 18 år, men då vi såg att några av de 

artiklar vi fick fram var baserade på personer över 16 år ändrade vi detta kriterie. Detta då 

vi ansåg att dessa artiklar var så pass värdefulla för resultatet att det var relevant att inte 

utesluta dem. Artiklar med låg kvalitet, studier gjorda på vårdhem, privata sjukhus och 

inom psykiatrin samt de som handlade om design och arkitektur exkluderades. Då vi ville 

uppnå patientens inifrånperspektiv har vi vid analysen exkluderat delar i artiklarna som 

exempelvis intervjuer med sjuksköterskor. Detsamma gällde artiklar som hade både en 

kvantitativ och en kvalitativ del. Där har enbart den kvalitativa delen inkluderats. I tabell 1 

presenteras den systematiska litteratursökningen. Dock har vi valt att enbart visa de 

sökningar som gav artiklar som valdes ut till urvalet.

Tabell 1. Översikt av litteratursökning

Söknr *) Söktermer Träffar Utvalda artiklar

PubMed 090120, Limits: English, Norwegian, Swedish
1
2
3
4

MH
MH
MH
MH

Patients’ Rooms
Privacy
Confidentiality
2 OR 3 AND 1

1379
7137
16778
49

0
0
0
11

PubMed 090201, Limits: English, Norwegian, Swedish, All Child: 0-18 years, All Adult: 19+ years
5
6

7
8
9
10

MH
FT

MH
MH
MH
MH/FT

Inpatients
experience* OR narrati* OR "quality of life" OR 
qualitative
Privacy
6 AND 7
8 AND 5
5 AND 6 AND dignity

7395

294227
1195
199
4
10

0

0
0
0
1
1

PubMed 090219, Limits: English, Norwegian, Swedish, All Child: 0-18 years, All Adult: 19+ years
11
12

13
14
15

FT
FT

MH
FT
MH/FT

Private
experience* OR narrati* OR "quality of life" OR 
qualitative
Patients’ Rooms
11 AND 12
14 AND 13

17635

295474
425
2733
4

0

0
0
0
1
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Tabell 1 (forts.). Översikt av litteratursökning

Söknr *) Söktermer Träffar Utvalda artiklar

Cinahl 090120, Limits: Peer Reviewed; Exclude MEDLINE records; Age Groups: All Child, All Adult
16 MH Patients’ Rooms+ 38 2

Cinahl 090127, Limits: Peer Reviewed, Age Groups: All Child, All Adult
17
18
19

MH
MH
MH

Institutionalization+
Privacy and Confidentiality+
17 AND 18

22586
1300
22

0
0
3

Cinahl 090129, Limits: Peer Reviewed, Age Groups: All Child, All Adult
20
21
22
23
24
25

MH
MH
MH/FT
MH
MH
MH

Privacy and Confidentiality+
Institutionalization+
21 AND Integrity
Patients+
20 AND 23
24, Limits: Peer Reviewed; Age Groups: All 
Child, All Adult; Language: English, Norwegian, 
Swedish; Inpatients

1300
22586
33
48912
183

65

0
0
1
0
0

2

Cinahl 090201, Limits: Peer Reviewed, Age Groups: All Child, All Adult, English, Norwegian, Swedish
26
27

28
29
30

MH
FT

MH
MH/FT
MH/FT

Inpatients
experience* OR narrati* OR "quality of life" OR 
qualitative
Privacy and Confidentiality+
27 AND 28
29 AND 26

40064

67465
1293
272
14

0

0
0
0
1

Antal utvalda artiklar:
Antal artiklar efter genomgång av referenslistor:

Antal artiklar efter noggrann genomgång samt kvalitetsgranskning:

Totalt antal artiklar som ingår i analysen:

23
8
14

14
*) MH – Major Headings i Cinahl/MeSH i PubMed, FT – Fritextsökning.

Urvalet gjordes genom att vi läste igenom artiklarnas abstrakt. Om de vid första 

genomläsningen svarade mot studiens syfte så läste vi igenom hela artiklarna för att göra 

ett korrekt urval. 23 artiklar (n=23) valdes ut efter litteratursökningen. Vi valde även att 

göra en kompletterande sökning efter en genomgång av de utvalda artiklarnas 

referenslistor, vilket resulterade i åtta artiklar (n=8). Kvalitetsgranskning av artiklarna 

gjordes i enlighet med Willman et al. (2006, s. 92-94, 96, 154-157) och utgick ifrån 

bedömningsformulär för kvalitativa studier. Fokus vid kvalitetsgranskningen var 

artiklarnas problemformulering, urvalsförfarande, metodbeskrivning, giltighet och 

kommunicerbarhet. Detta för att visa artiklarnas tillförlitlighet och därmed kvalitet. 

Gradering av artiklarnas kvalitet gjordes med bedömningsskalorna låg, medel respektive 

hög kvalitet. Efter kvalitetsgranskningen kvarstod följande 14 artiklar (n=14), se tabell 2, 

vilka utgör grunden för vår analys.
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Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=14)

Författare/År
/Land

Typ av 
studie

Deltagare Datainsamling och 
analysmetod

Huvudfynd Kvalitet

Baillie, 2008,
Storbritannien

Kvalitativ 24 patienter
29 sjuksköterskor 
eller vårdbiträden

Ostrukturerade 
intervjuer, 
observationer. 
Innehållsanalys.

Könsmixade salar hotade 
värdigheten och ledde till 
en brist av avskildhet och 
möjligheten att få vara 
privat.

Hög

Baillie, 2009, 
Storbritannien

Kvalitativ 24 patienter
29 sjuksköterskor 
eller vårdbiträden

Ostrukturerade 
intervjuer, 
observationer. 
Tematisk 
innehållsanalys.

Patienternas värdighet 
påverkades av känslan av 
kontroll, värde, fysisk 
presentation samt 
personalens beteende och 
miljön.

Hög

Douglas & 
Douglas, 
2004, 
Storbritannien

Kvalitativ 50 patienter Semistrukturerade 
intervjuer. Tematisk 
innehållsanalys.

Patienternas attityder och 
uppfattning av 
sjukhusmiljön berodde till 
stor del på om de 
upplevde en välkomnade 
och hemmalik plats.

Hög

Edwards, 
Mulherin, 
Ryan & 
Jester, 2001, 
Storbritannien

Kvalitativ 9 patienter Ostrukturerade 
intervjuer. 
Innehållsanalys.

Vård på sjukhus ledde till 
att patienterna upplevde 
osäkerhet samt förlust av 
avskildhet och 
möjligheten att få vara 
privat.

Hög

Jolley, 2005, 
Storbritannien

Kvantitativ/
kvalitativ

66 patienter
52 sjukvårdspersonal
260 patienter i 
enkätundersökningen

Strukturerade 
intervjuer, enkäter. 
Komparativ analys.

Majoriteten av patienterna 
i flersalar tyckte om att 
vara i en delad sal, då de 
uppskattade sällskapet. 
Några patienter föredrog 
enkelsal, då de föredrog 
lugn och ro.

Medel

Malcolm, 
2005, Nya 
Zeeland

Kvalitativ 9 patienter Semistrukturerade 
intervjuer. Induktiv 
analys.

Flersalar erbjöd stöd, men 
upplevdes även som 
stressande då patienterna 
höra andras problem. 
Patienterna hade en 
önskan om att få vara på 
en avskild plats vid 
diskussioner. 

Hög

Matiti & 
Trorey, 2004, 
Storbritannien

Kvalitativ 102 patienter Semistrukturerade 
intervjuer. Tematisk 
innehållsanalys.

Patienterna anpassade sin 
syn på värdighet vid vård 
på sjukhus för att erhålla 
en känsla av att 
värdigheten bevarades.

Hög

Matiti & 
Trorey, 2008, 
Storbritannien

Kvalitativ 102 patienter Ostrukturerade 
intervjuer. Tematisk 
innehållsanalys.

Värdighet relaterades till 
avskildhet och 
konfidentialitet samt val, 
kontroll och delaktighet i 
vården.

Medel
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Tabell 2 (forts.). Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=14)

Författare/År
/Land

Typ av 
studie

Deltagare Datainsamling och 
analysmetod

Huvudfynd Kvalitet

Randers & 
Mattiasson, 
2000, Sverige

Kvalitativ 12 patienter
4 
sjuksköterskestudente
r

Ostrukturerade 
intervjuer, 
observationer.
Innehållsanalys.

Integritet vid vård på 
sjukhus relaterades till 
olika faktorer såsom 
personliga ägodelar och 
privat sfär.

Hög

Walker, 
Brooksby, 
McInerny & 
Taylor, 1998, 
Storbritannien

Kvalitativ 18 patienter Ostrukturerade 
intervjuer. Grounded 
theory.

Att känna sig informerad, 
värderad och att känna sig 
hemma påverkade 
möjligheten att bygga 
förtroende, tilltro och 
tillit.

Hög

Whitehead & 
Wheeler, 
2008, Storbri-
tanien

Kvantitativ/
kvalitativ

40 patienter Enkäter. 
Innehållsanalys av de 
öppna frågorna.

Att avskildhet och 
värdighet inte bibehölls i 
tillräcklig utsträckning i 
sjukhusmiljön.

Hög

Woogara, 
2005a, 
Storbritannien

Kvalitativ 73 patienter
16 sjuksköterskor
6 läkare

Semistrukturerade 
och ostrukturerade 
intervjuer, 
observationer. 
Innehållsanalys.

Patienterna hade lite 
avskildhet på avdelningar 
med flersalar och rätten 
att få vara privat var nära 
sammankopplat med 
värdighet.

Medel

Woogara, 
2005b, 
Storbritannien

Kvalitativ 73 patienter
34 sjukvårdpersonal

Semistrukturerade 
och ostrukturerade 
intervjuer, 
observationer. 
Grounded theory.

Patienternas känsla av att 
få vara privat och 
värdighet påverkades 
bland annat av attityder 
och beteenden från 
personalen samt personlig 
värld och identitet.

Hög

Yen, Chen & 
Chou, 2002, 
Kina

Kvalitativ 12 patienter Semistrukturerade 
intervjuer. 
Komparativ analys.

Viktiga delar i 
patienternas behov vid 
vård på sjukhus var 
vårdpersonalens attityder, 
miljön samt medicinska 
kostnader.

Hög

Dataanalys

Vi har använt oss av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Downe-Wamboldt 

(1992) beskriver att manifest innehållsanalys innebär att texten inte tolkas utan att det är 

det uppenbara innehållet i artiklarna som analyseras. Vi inledde vår analys med att läsa 

igenom artiklarna flera gånger. Detta för att fördjupa oss i materialet och få en känsla för 

helheten. Vår innehållsanalys var inspirerad av Graneheim och Lundman (2003) vilket 

innebar att vi först identifierade textenheter i artiklarna som svarade mot studiens syfte. Vi 

märkte varje textenhet med en kod för att lätt kunna finna den i originalartikeln. 

Textenheterna översattes till svenska och kortades sedan ned, kondenserades, utan att 
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kärnan i dem gick förlorad. Efter kondenseringen gick vi igenom materialet och delade de 

textenheter som innehöll olika betydelser. Även detta utan att kärnan gick förlorad. 

Kategoriseringen gjordes i flera steg och innebar att vi skapade kategorier för de 

textenheter som delade samma sorts innehåll. Vid den slutliga kategoriseringen fick inga 

data passa i mer än en kategori eller tas bort på grund av brist på kategorier. De slutliga 

kategorierna utgör kärnan i resultatet och presenteras i form av brödtext där citat styrker 

det som framhållits i artiklarna. 

Resultat

Analysen resulterade i tre kategorier som visas i tabell 3. 

Tabell 3. Översikt över kategorier (n=3)

Kategorier

Att andra ser och hör mig när jag är sjuk

Att vara tvungen att minska mina krav

Att vilja behålla kontrollen över mitt liv

Att andra ser och hör mig när jag är sjuk

Denna kategori beskriver upplevelsen av att dela sal med andra patienter som något både 

positivt och negativt. Flersalar gav å ena sidan känsla av stöd och kamratskap, och å andra 

sidan brist på avskildhet och möjlighet att få vara privat. Patienter hade behov av att få 

vara avskilda och privata vid samtal med personalen då andra patienter i salen annars 

kunde höra vad som sades. Många önskade att få ha ett eget rum men uttryckte samtidigt 

att de inte ville vara helt utan sällskap då detta kunde göra att de kände sig ensamma och 

isolerade.  

Många patienter uttryckte att de trivdes i flersal (Douglas & Douglas, 2004; Jolley, 2005; 

Malcolm, 2005) och menade att det skulle vara långtråkigt att vårdas i en enkelsal (Jolley, 

2005). Flera studier (Douglas & Douglas, 2004; Jolley, 2005; Malcolm, 2005; Randers & 

Mattiasson, 2000) visade att då patienter vårdades i flersalar gav det stöd, sällskap och 

socialt utbyte. De var rädda för att bli ensamma och isolerade när de kom till sjukhuset 

(Jolley, 2005; Randers & Mattiasson, 2000; Walker, Brooksby, McInerny & Taylor, 1998) 

och uttryckte behov av att ha någon att prata med (Jolley, 2005; Malcolm, 2005; Randers 
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& Mattiasson, 2000). Då patienter delade sal med andra som hade liknande tillstånd gav 

det känslan av att alla var i samma situation vilket stärkte dem (Baillie, 2009).

The first roommate I had was alert, talkative and nice. I really enjoyed her company. 
(Randers & Mattiasson, 2000, s. 514)

What frightens me most when I come to hospital is not that I think that they won’t give my 
ailment the proper treatment, but that I’ll become totally isolated. I feel completely alone 
like on a desert island, because there is nobody to talk to. And at the end of my last hospital 
stay I might as well have gone to talk to the doorkeeper just to have somebody to talk to.
(Randers & Mattiasson, 2000, s. 515)

Att få vara privat innebar att få ha ett eget utrymme där patienterna kunde få vara för sig 

själva (Baillie, 2009; Whitehead & Wheeler, 2008) och många önskade att få ha ett eget 

rum (Baillie, 2009; Jolley, 2005; Whitehead & Wheeler, 2008) och att få vara privat när 

de kom till sjukhus (Douglas & Douglas, 2004; Malcolm, 2005; Matiti & Trorey, 2004; 

Whitehead & Wheeler, 2008; Woogara, 2005a). De kände sig mer bekväma i enkelsal 

(Yen et al., 2002) och de största anledningarna till att de föredrog salar gjorda för en 

patient var för att ha möjlighet att vara privat, få lugn och ro samt att kunna sova ostört 

(Jolley, 2005; Yen, Chen & Chou, 2002). I en studie (Douglas & Douglas, 2004) beskrev 

patienter att det var särskilt viktigt att få vara privat då de var sängbundna. I en annan 

studie (Edwards, Mulherin, Ryan & Jester, 2001) framkom det att de yngre patienterna 

ville vårdas avskilda från de äldre patienterna. 

I like privacy and peace and quiet at night – no snoring patients or noisy nurses. (Jolley,
2005, s. 46)

Patienter upplevde att de i flersalar tappade sina rättigheter (Malcolm, 2005) och att de där 

hade få möjligheter till avskildhet och att få vara privat (Baillie, 2009; Douglas & 

Douglas, 2004; Matiti & Trorey, 2008; Randers & Mattiasson, 2000; Whitehead & 

Wheeler, 2008; Woogara, 2005a, 2005b). De kunde inte välja eller påverka vem de skulle 

dela salen med (Baillie, 2009; Jolley, 2005; Woogara, 2005a) och de som delade sal med 

personer som inte kunde ge ett socialt utbyte kände att de inte hade någon att prata med 

(Randers & Mattiasson, 2000; Walker et al., 1998). I en studie (Douglas & Douglas, 2004) 

framkom det att patienter upplevde att det kunde vara svårt att sova på natten om salen 

delades med andra. Patienter tyckte inte om att vårdas i könsmixade salar (Baillie, 2008;

Walker et al., 1998; Whitehead & Wheeler, 2008) och menade att möjligheten att få vara 

privat borde värderas som extra viktigt då män och kvinnor vårdas i samma sal 

(Whitehead & Wheeler, 2008). De som vårdades i mixade salar upplevde att risken för 

kroppslig exponering inför eller av patienter av motsatt kön skapade en oro och ledde till

att de ville hålla sig skylda hela tiden (Baillie, 2008, 2009).
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You can't pick and choose your neighbours and occasionally you come across someone 
who is very trying. (Jolley, 2005, s. 46) 

Patienter upplevde  (Douglas & Douglas, 2004; Malcolm, 2005) att draperier separerade 

dem från de andra sängarna och gav ett visuellt skydd som hindrade andra från att se dem 

i ett exponerat tillstånd. Patienter menade att draperier inte gav tillräcklig avskildhet då 

andra fortfarande kunde höra vad som sades även då de var fördragna (Baillie, 2008; 

Douglas & Douglas, 2004; Malcolm, 2005; Whitehead & Wheeler, 2008). De flesta 

samtal med patienter och deras närstående utfördes i flersalarna där obehöriga kunde höra 

vad som sades och patienter upplevde att detta kränkte deras integritet, värdighet och rätt 

att få vara privat (Baillie, 2009; Malcolm, 2005; Randers & Mattiasson, 2000; Woogara, 

2005a, 2005b). Då andra hörde vad som sades kände patienter att de inte kunde prata om 

allt (Douglas & Douglas, 2004; Malcolm, 2005; Randers & Mattiasson, 2000; Woogara, 

2005b). I en studie (Malcolm, 2005) framkom det att en man upplevde att han inte brydde 

sig lika mycket om att andra hörde om det handlade om mindre allvarliga saker. 

Patienter beskrev att det var oundvikligt att höra dialoger mellan andra patienter och deras 

familjer eller sjukvårdspersonal i flersalarna. De upplevde att detta kränkte både deras 

egen och medpatientens rätt att få vara privat. Att höra någon annans problem tillförde 

stress (Malcolm, 2005) och förlägenhet till patienter som redan hanterade sin egen dåliga 

hälsa (Woogara, 2005a) och påverkade deras välbefinnande under sjukhusvistelsen (Yen 

et al., 2002). I en studie (Malcolm, 2005) framkom det att en patient kände skyldighet att 

berätta för medpatienterna att hon hade hört vad som hade sagts. Även att se andra vara 

sjuka när de själva var sjuka beskrevs som påfrestande (Jolley, 2005). 

I would be really angry that I had to overhear and take on board somebody else’s problems 
when I am feeling sick myself. (Malcolm, 2005, s. 160)

Patienter påpekade att vårdpersonalen diskuterade patienters privata angelägenheter i 

andras närvaro och att medicinska utlåtanden och personlig information blev allmän 

vetskap till vem som helst i salen under avdelningsronder, undersökningar och 

interaktioner mellan personalen och patienterna (Baillie, 2009; Malcolm, 2005; Randers & 

Mattiasson, 2000; Whitehead & Wheeler, 2008; Woogara, 2005a, 2005b). De hävdade att 

sjukvårdspersonal behövde bli medvetna om att konversationer om och med personer kan 

höras. De uttryckte att de ville att sjukvårdspersonalen skulle anpassa sin röstnivå så att 

ingen annan hörde (Baillie, 2009; Malcolm, 2005; Woogara, 2005a) och menade att då 

personalen inte gjorde det så resulterade det i en kränkning av värdigheten och en förlust 

av att få vara privat (Matiti & Trorey, 2008). 
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It is rather difficult in a four-bed room unless you’ve got soundproof curtains but the doc-
tors could stand closer to you instead of at the end of the bed, and quietly discuss it with 
you rather than speak in a loud voice so all in general can hear. (Malcolm, 2005, s. 160)

Patienter uttryckte behov av att personalen skulle delge information till dem på ett ställe 

som gav avskildhet (Malcolm, 2005; Matiti & Trorey, 2008; Whitehead & Wheeler, 2008) 

men påpekade att detta inte erbjöds (Malcolm, 2005). Även fast det fanns ett privat rum 

för personalen, så utfördes samtal med patienter sällan där eller någon annanstans där total 

avskildhet kunde garanteras (Woogara, 2005b). Patienter upplevde att en mer öppen 

dialog skulle främjas genom en vetskap om att obehöriga personer inte kunde höra 

samtalet. De menade att alla borde ha rätten att få information så att andra inte hör 

(Malcolm, 2005). Då personalen ordnade så att patienter fick vara avskilda så upplevde 

patienterna att det hade en viktig effekt på deras värdighet, integritet och känsla av att vara 

privat (Baillie, 2009; Randers & Mattiasson, 2000).

…In an ideal world everybody would have a room of their own or have a situation where 
they could have a private conversation. (Malcolm, 2005, s. 159)

Patienter hade behov av att kunna ta hand om sig själva privat (Douglas & Douglas, 2004) 

och att få bli behandlade avskilda från andra patienter (Whitehead & Wheeler, 2008). I en 

studie (Edwards et al., 2001) framkom det att kroppslig exponering upplevdes som 

ovärdigt trots att de visste att personalen sett allt och gjort allt förut. Patienter upplevde att 

då personalen skylde dem när intima delar av kroppen skulle visas och att de exponerades 

så lite som möjligt vid omvårdnaden så gjorde det att patienternas integritet och känsla av 

att få vara privat bibehölls (Baillie, 2009; Matiti & Trorey, 2004, 2008; Randers & 

Mattiasson, 2000; Whitehead & Wheeler, 2008). Patienter uttryckte behov av att 

personalen drog runt draperierna vid alla tillfällen då kroppslig exponering kunde ske 

(Baillie, 2009). 

And those hoists for the bath are awful! Well they are so undignified. I know they’re the 
only way to get you in and out, but you have to sit there completely naked with some nurse 
and you could just die. I know the nurses don’t bat an eyelid because they have seen it all 
before—but they haven’t seen my body before and I just hate it. It’s like deformities, nurses 
have seen so many, some which are really bad, that they don’t take any notice, but to the 
individual person—they make you really conscious. That’s what I mean about looking after 
the mind and not just the body. (Edwards et al., 2001, s. 4-5)

Att vara tvungen att minska mina krav

I en studie (Malcolm, 2005) framkom det att patienter som vårdades på sjukhus fick vara 

mindre privat än vad de vanligtvis föredrog och att de önskade att kunna acceptera detta. I 

en annan studie (Matiti & Trorey, 2004) beskrev patienter att de gjorde mentala 

anpassningar för att hantera förlust av värdighet och känsla av att vara privat. De menade 
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att deras syn på värdighet och att få vara privat inte förändrades när de kom till sjukhus, 

men att de anpassade sitt tänkande och minskade sina krav. Detta gjorde att även om en 

viss situation hade lett till kränkning av värdigheten och känslan av att vara privat utanför 

sjukhuset, så upplevdes det inte så på sjukhuset. På detta sätt kunde patienter uppleva att 

de fick vara privata och att värdigheten bibehölls trots att de förmodligen inte skulle känt 

så i vanliga fall. De menade att de var tvungna att vara på sjukhus då de ville bli friskare 

och det enda sättet att hantera förlusten av värdighet var att inte tänka på den. 

Your dignity does not change, for example, your name remains, you still want your privacy, 
but if you are in hospital you adjust your thinking. You do not want to think about dignity 
because you want to get better. Men and doctors are like women doctors. That is what you 
tell yourself. (Matiti & Trorey, 2004, s. 739-740)

Patienter antog en attityd av acceptans att förlust av värdighet och känsla av att vara privat 

är oundviklig i vissa situationer vid vård på sjukhus, vilket gjorde att de kände sig mer 

bekväma. De menade att personalen inte alltid kunde förhindra förlust av värdighet och att 

kroppslig exponering var nödvändigt på sjukhus (Baillie, 2009). I en studie (Matiti & 

Trorey, 2004) framkom det att förlusten av värdighet och att få vara privat hanterades 

genom att patienter rationaliserade sin position: de menade att så länge de fick vårdas på 

sjukhus och blev friskare så var det värt att förlora en viss värdighet då sjukhusvistelsen 

ändå bara var temporär. De upplevde att de inte tyckte om att ”stänga av” sin värdighet 

när de kom till sjukhuset, men kände att de var tvungna för att kunna hantera tiden på 

sjukhus. 

As for dignity, it just goes out of the window when you come here. Everything is to be 
shown. Is it not? Sometimes it is stressful to think about what is going to happen, losing 
your dignity. But you still have to come to hospital. You have no choice. The only alterna-
tive is not to think about it. That is the only way you could cope. I just let them carry on 
with their job. (Matiti & Trorey, 2004, s. 740)

Att vilja behålla kontrollen över mitt liv

Patienter menade att de fortfarande var samma person när de kom till sjukhuset och att det 

var viktigt att de blev behandlade som individer och med respekt (Matiti & Trorey, 2004; 

Woogara, 2005a). De hade lite kontroll över sina liv som patienter och få möjligheter att 

få vara privat då nästan alla sjukhusaktiviteter var rutinbaserade. De var tvungna att stiga 

upp en särskild tid på morgonen och de blev frekvent avbrutna oavsett om de åt, sov eller 

var involverade i andra personliga saker (Woogara, 2005a, 2005b). I en studie (Woogara, 

2005b) framkom det att patienter upplevde att de hade lite kontroll och få val över sin 

privata sfär och att deras utrymme frekvent äventyrades av sjukvårdspersonal som inte 

stängde draperierna helt eller satt på patienternas sängar utan deras samtycke. Flera studier 



15

(Baillie, 2009; Whitehead & Wheeler, 2008; Woogara 2005a, 2005b) visade att även om 

draperierna eller dörrarna var stängda kom personal in utan tillåtelse, oavsett om 

patienterna var involverade i privata saker. I en studie (Randers & Mattiasson, 2000) 

upplevde några få patienter att deras integritet inte blev kränkt, trots att dörrarna till deras 

salar oftast var öppna, med personal som steg in utan att knacka. 

Mr. A explained how during a bladder washout, a staff member intruded and chatted to the 
nurse carrying out his procedure, which caused ‘a certain loss of dignity’. (Baillie, 2009, s. 
31)

Vid vård på sjukhus var det viktigt för patienter att få känna sig som hemma och att få 

vara privat var relaterat till att de fick göra som de var vana (Douglas & Douglas, 2004; 

Whitehead & Wheeler, 2008). I en studie (Randers & Mattiasson, 2000) upplevde 

patienter att deras integritet och känsla av att få vara privat blev respekterad när de fick 

behålla sina personliga saker och att inte någon rörde dem utan tillåtelse. Studier 

(Woogara, 2005a, 2005b) visade dock att det var vanligt att personalen rörde patienternas 

personliga tillhörigheter utan att först fråga om lov. Patienter upplevde att sjukhuskläder 

gjorde att de förlorade sin identitet och känsla av vara privat (Woogara, 2005b) och 

menade att värdigheten äventyrades då de var tvungna att ha exponerande sjukhuskläder 

(Baillie, 2009; Matiti & Trorey, 2008; Woogara, 2005b). De oroade sig över hur de 

framstod (Baillie, 2009; Matiti & Trorey, 2004, 2008) och uttryckte behov av att få se ut 

på ett sätt som de var vana vid, och att bära sina egna kläder, smycken och andra artiklar 

så långt som möjligt (Matiti & Trorey, 2004, 2008). 

Patienter uttryckte behov av att ha kontroll över sin egen vård förutsatt att de klarade av 

det. De menade att då de fick vara kapabla att göra saker så stärkte det självförtroendet, 

självaktningen och känslan av att få vara privat.  De beskrev dock att vissa sjuksköterskor 

inte frågade vad de kunde och inte kunde göra (Matiti & Trorey, 2008). De hade behov av 

att personalen lämnade dem ifred när det var möjligt och bara närvarade om det var 

nödvändigt (Matiti & Trorey, 2008; Whitehead & Wheeler, 2008). Patienter upplevde att 

det var viktigt att få vara självständig (Baillie, 2009; Douglas & Douglas, 2004; 

Whitehead & Wheeler, 2008) och upplevde sig värdiga när de hade valmöjligheter, hade 

kontroll över sin situation och fick vara privata (Matiti & Trorey, 2004). 

…dignity to me is, well, I shall say when they come to wash you in the morning and they put 
the bath tub and they do the inaccessible parts then they say ‘would you like to do the rest 
for yourself’ and you say ‘yes I can manage that’ then you get on with it. This shows one is 
respected by being given choice. (Matiti & Trorey, 2008, s. 2713)
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I en studie (Matiti & Trorey, 2008) framkom det att sjuksköterskor och läkare ofta 

diskuterade med varandra angående patienten utan att göra honom eller henne delaktiga i 

samtalet. Patienter uttryckte behov av att få vara delaktig i planerandet av vården och 

omvårdnaden då detta främjade värdigheten och känslan av att få vara privat. De kände 

sig mer värdiga om personalen frågade om tillåtelse innan de påbörjade en viss handling 

och förklarade varför den var nödvändig. Att ha vetskap om vad som skulle hända gav 

kontroll och gjorde att värdigheten och känslan av att få vara privat främjades (Matiti & 

Trorey, 2008). Avdelningsronderna upplevdes som förnedrande och ovärdiga (Edwards et 

al., 2001). Patienter presenterades sällan för rondmedlemmarna (Woogara, 2005a, 2005b) 

och det var underförstått att närvaro av andra skulle vara accepterat av patienterna utan att 

ifrågasättas (Woogara, 2005a). De tog illa upp då de förväntades klä av sig inför flera 

personer under avdelningsronderna (Edwards et al., 2001). I en studie (Matiti & Trorey, 

2004) uttrycktes behov av att få bli behandlad på sitt eget, individuella sätt. Patienter 

upplevde att integriteten och känslan av att få vara privat kränktes när personalen inte 

brydde sig om patienters egen kännedom om sin sjukdom och behandlingen av den 

(Randers & Mattiasson, 2000). Några uttryckte tacksamhet när personalen tog över 

upprätthållandet av värdigheten när patienterna var i så dåligt skick att de själva inte 

orkade upprätthålla den (Baillie, 2009). 

The caregiver didn’t at all do it the way I’m used to. ‘Don’t worry,’ she said. ‘I know how 
to handle this.’ But I told her: ‘This is not the way I do it.’ Then she replied: ‘This will be 
OK.’ (Randers & Mattiasson, 2000, s. 510)

Diskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser och behov av att 

få vara privat i samband med vård på sjukhus. Fjorton artiklar analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats. Patienter upplevde att vårdas i samma vårdsal som 

andra patienter som både positivt och negativt. De menade att de var tvungna att anpassa 

sitt tänkande kring värdighet och att få vara privat för att kunna hantera vårdtiden. Att få 

vara privat vid vård på sjukhus var även relaterat till att behålla kontrollen över sitt liv.

I kategorin Att andra ser och hör mig när jag är sjuk beskriver patienter upplevelsen av 

att vårdas i flersal som något både positivt och negativt. Det framkom att vissa patienter 

som delar vårdsal med andra upplever att det ger en känsla av stöd och någon att prata 

med. Personer som är beroende av vård får förstärkta känslor av ensamhet och har ofta ett 

ökat behov av gemenskap (Strandberg, 2002). Det har visat sig att när patienter har någon 

att prata med innebär det att de känner sig mindre ensamma och att de trivs bättre under 
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sin sjukhusvistelse (Williams, Dawson & Kristjanson, 2008). Patienter upplever även 

ökad trygghet då medpatienter finns tillgängliga (Williams & Iruritas, 2004). Att vårdas i 

samma vårdsal som andra kan även kompensera negativa upplevelser och stärka personer 

i sårbara situationer (Strandmark, 2004). Enligt Schwartz och Sendor (1999) kan personer 

som är ett stöd för andra uppleva att det egna självförtroendet stärks vilket gör att personer 

lättare kan acceptera sig själv och sin situation. Genom att stödja andra kan de skifta fokus 

från sig själva mot någon annan vilket upplevs som positivt.  

Vi fann även att flersalar leder till brist på avskildhet och möjligheten att få vara privat. 

Tidigare forskning (Widäng, Fridlund & Mårtensson, 2007; Widäng & Fridlund, 2003) 

beskriver att upplevelsen av integritet har ett nära samband med att ha kontroll över sin 

privata sfär och att få vara ostörd. Patienter menar att de enbart vill ge ut personlig 

information till personal som är direkt involverad i deras vård och att då vård och samtal 

utförs i ett privat rum bibehålls konfidentialiteten och integriteten. Scotts et al. studie 

(2003) visar att då patienter enbart blir tillfrågade frågor som är nödvändiga för vården 

bevaras deras känsla av att vara privat. Vårt resultat visar att kroppslig exponering upplevs 

som ovärdigt och är en kränkning av att få vara privat. Enligt Widäng et al. (2007) 

upplever patienter att de är i en sårbar och utsatt situation där de inte har kontroll över 

eventuell exponering. Widäng och Fridlund (2003) beskriver att integriteten skyddas då 

personal inte exponerar mer än nödvändigt eller att de knackar på dörren innan de 

kommer in i ett rum. 

I kategorin Att vara tvungen att minska mina krav framkom det att patienter anpassar sitt 

tänkande och minskar sina krav för vad som krävs för att värdigheten och känslan av att få 

vara privat ska bibehållas vid vård på sjukhus. Enligt Widäng et al. (2007) upplever 

patienter att de är tvungna att ge ut känslig information och genomgå undersökningar och 

behandlingar vilka kan hota integriteten, men att de inte har något val. De är därför 

tvungna att förändra sina gränser för vad som behövs för att integriteten ska upprätthållas 

då de får vård. 

I kategorin Att vilja behålla kontrollen över mitt liv framkom det att patienterna upplever 

att de har lite kontroll och få val över sitt privata utrymme och sitt liv på sjukhus. Hansson 

(2006, s. 11, 271) menar att varje individ har behov av att ha en skyddad zon, en privat 

sfär, för att integriteten och känslan av att få vara privat ska kunna bibehållas. Tidigare 

studier (Nordgren & Fridlund, 2001; Williams & Irurita, 2004) har visat att patienter 

upplever att de är begränsade i sina möjligheter till självbestämmande och att sjukvården 
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har sina egna regler vilka patienterna är tvungna att rätta sig efter. Resultatet i denna 

studie visar att patienter vill bli behandlade på sitt eget individuella sätt och att integriteten 

kränks då personalen inte beaktar patienternas egen kunskap och insikt i sin sjukdom och 

behandlingen av den. De har behov av att få vara självständiga och delaktiga i vården. 

Enligt Widäng och Fridlund (2003) är det av stor vikt för patienterna att deras egna 

önskningar respekteras och efterföljs. Forskning (Widäng et al., 2007; Widäng & 

Fridlund, 2003) visar att patienter upplever att integritet och känslan av att få vara privat 

är sammankopplat med att de har kontroll över sig själva och sin situation samt att de får 

göra autonoma val vid planering av vård och behandling. De menar att det är av stor vikt 

att personalen bjuder in dem att delta, ger råd och inte undanhåller information. Delmar et 

al. (2006) beskriver att om personalen tar över för mycket av kontrollen kan det leda till 

att patienter lägger över hela sitt liv i personalens händer även om de egentligen vill 

behålla kontrollen. Enligt Jacelon (2004) upplever vissa patienter att det är befriande att 

överlåta kontrollen av vården till personalen. 

Bjälke och Arman (2006) beskriver omvårdnadsansvarig sjuksköterska som en vårdform 

där enbart en sjuksköterska är ansvarig för omvårdnaden av patienten. Detta gör att 

kontinuiteten i vården blir större samt att vården kan individanpassas och bli mer 

personlig eftersom sjuksköterskan lär känna patienten och hans eller hennes individuella 

behov. McParland et al. (2000) beskriver att i samband med bedömningar och 

undersökningar är patienter tvungna att berätta om sina tankar och känslor samt diskutera 

känsliga aspekter av sina liv med främlingar. Även om det är nödvändigt att patienter 

delger denna information för att vård ska kunna ges så upplevs det ändå som en kränkning 

av känslan av att vara privat. Genom att tillämpa omvårdnadsansvarig sjuksköterska så 

kan antalet personer som är involverade i patienten minimeras och kontinuitet i vården 

ökas. På detta sätt främjas även känslan av att vara privat. 

Vi bedömer att förslag till interventioner för att känslan av att vara privat ska kunna 

bibehållas hos patienter som vårdas på sjukhus är att samtal av privat karaktär ska ske på 

en avskild plats där ingen annan kan höra. Vårdpersonal bör komma ihåg att draperier inte 

stänger ljudet ute och att det är viktigt att vara diskret vid diskussioner som rör 

patienterna. Sjukvårdspersonalen bör få en ökad kunskap och insikt om patienters 

upplevelse och behov av att få vara privat för att därigenom kunna arbeta på ett medvetet 

sätt för att främja detta. Tabak och Ozons studie (2004) visar att då sjuksköterskor har hög 

medvetenhet och en positiv attityd gentemot att bevara patienters känsla av att vara privat, 
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bidrar det till att de i större utsträckning agerar för att främja detta. Sjuksköterskor som 

planerar sina handlingar för att bevara patienters känsla av att vara privat lyckas i större 

utsträckning att uppnå det. Tabak och Ozon (2004) föreslår att sjuksköterskors 

grundutbildning bör innehålla denna problematik samt att studenter i sin 

verksamhetsförlagda utbildning bör få erfarenhet om hur de ska ge omvårdnad utan att 

kränka patienters känsla av att vara privat. För redan verksamma sjuksköterskor kan 

fokus- och diskussionsgrupper ge möjligheter till ökad medvetenhet om vilka handlingar 

som kan främja respektive kränka patienters känsla av att vara privat.  

Resultatet i denna studie visar att patienter har behov av att få vara privat och behålla 

kontrollen över sin situation då de vårdas på sjukhus. Då detta inte möjliggörs så kränks 

värdigheten och integriteten samt påverkar välbefinnandet. Detta kan tolkas som att 

patienter kan uppleva ett vårdlidande då de inte får vara privat i samband med vård på 

sjukhus. Eriksson (1994, s. 27, 82-84, 87, 91-93) beskriver vårdlidande som ett lidande 

som orsakas av själva vårdsituationen och uppkommer då patientens värdighet och 

möjligheter att vara en självständig person kränks samt då patientens individuella behov 

nonchaleras. Resultatet i denna studie visar att patienter har behov av att få vara privat i 

samband med vård på sjukhus och tyder på att då detta möjliggörs så lindras deras 

lidande. Lindholm och Eriksson (1993) menar att vårdandets främsta syfte är att lindra 

lidande och att varje vårdsituation ger en möjlighet till detta. Lidandet kan lindras genom 

att personalen skapar kärleksfulla och empatiska relationer till patienterna och tillgodoser 

deras individuella önskemål och behov. 

Metoddiskussion

Då syftet med denna studie var att erhålla patienters upplevelse och behov av att få vara 

privat i samband med vård på sjukhus så valde vi att analysera data med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Tillförlitligheten i en kvalitativ studie 

baseras på pålitlighet; trovärdighet; överförbarhet och bekräftelsebarhet (Holloway & 

Wheeler, 2002, s. 254-255; Polit & Beck, 2004, s. 36). 

Artiklarna som ingått i denna studie presenteras i en tabell (tabell 2) vilket gör att läsaren 

kan få en överblick över dem samt gå tillbaka till originalartiklarna och kontrollera dem. 

Då vi noggrant har redovisat våra sökningar och vår metod kan studien upprepas. 

Trovärdigheten har påvisats genom att vi har fällt in citat i brödtexten som styrker att 

innehållet överensstämmer med artiklarnas innehåll. Genom att vi använt oss av manifest 

ansats har vi erhållit det som texten verkligen säger utan att tolkningar har gjorts vilket 
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styrker trovärdigheten. Artiklarna i denna studie beskriver olika sjukhus vilka innefattade 

både flersalar, enkelsalar och i vissa fall mixade avdelningar. Vi anser att detta 

överensstämmer med hur sjukhus i allmänhet är organiserade och därmed menar vi att 

resultatet i denna studie kan överföras till liknande situationer eller deltagare. Denna 

studies bekräftelsebarhet styrks av att läsaren kan gå tillbaka till källan för att finna data. 

Vi hade en förutfattad mening att de flesta patienter ville vårdas i enkelsal och att flersalar 

var en kränkning av att få vara privat och ett hot mot värdigheten. Vi har genom hela 

studiens gång försökt att vara medvetna om vår egen förförståelse och våra förutfattade 

meningar om fenomenet och hur detta har kunnat påverka oss. För att undvika tolkningar 

och missförstånd har vi kontinuerligt jämfört våra data med originalartiklarna (jfr Downe-

Wamboldt, 1992). Vi har motverkat bias genom att andra fått ta del av arbetets gång samt 

att studien granskats vid seminarier. Detta gör att saker som vi missat kan 

uppmärksammas.

Vi valde att utföra litteratursökningarna i enbart två databaser vilket kan ha gjort att vi 

missade någon relevant artikel. Vi började dock vår sökning i en annan databas än de två 

som vi valde men då vi inte fick fram någon relevant artikel i denna så har vi valt att inte 

presentera dessa sökningar. Trots detta anser vi att vårt slutliga resultat inte har påverkats 

av att vi endast använde oss av två databaser. Vi är även medvetna om att vi har begränsad 

kunskap i kvalitetsgranskning och detta kan ha medfört att vi har bedömt artiklarna på ett 

felaktigt sätt. En nackdel med vår analys kan vara att vi översatte artiklarna från engelska 

till svenska. Vid översättning kan innehållet till en viss del förändras eller gå förlorad. 

Downe-Wamboldt (1992) menar att det alltid finns dubbla meningar i data och att det kan 

vara svårt att avgöra vad som är den rätta meningen. Vi försökte att göra så noggranna och 

exakta översättningar som möjligt för att motverka att innehållet förändrades samt 

använde oss av ordböcker och Internet-baserade uppslagsverk. 

Slutsatser

Vår litteraturstudie har visat att patienter har varierande behov av att få vara privat i 

samband med vård på sjukhus. Att dela vårdsal med andra patienter kunde ge en känsla av 

stöd och kamratskap, men kunde även upplevas som en kränkning av känslan av att få 

vara privat. De uttryckte behov av att samtal med personalen samt behandlingar skulle 

utförs avskilt. Det var även av stor vikt att personalen skylde dem vid kroppslig 

exponering då detta gjorde att deras värdighet och känsla av att få vara privat bibehölls. 
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Patienter ville behålla kontrollen över sina liv och få vara en självständig individ som var 

delaktig i vården. De ville bli behandlade på sitt eget, individuella sätt och detta hade stor 

betydelse för upprätthållandet av deras integritet och känsla av att få vara privat under 

vårdtiden. Sjukhus är idag utformade på ett sådant sätt att patienter oftast vårdas i

flersalar. Vår studie tyder på att det finns behov av möjlighet till avskildhet, framförallt 

vid samtal och interaktioner med personalen. Resultatet av denna studie indikerar att mer 

forskning behövs om hur vården kan organiseras för att patienter ska bibehålla sin känsla 

av att få vara privat. Ytterligare ett förslag på vidare forskning är även att ta del av 

personalens upplevelser av hur patienter får vara privat vid vård på sjukhus, framförallt 

vid informationsöverföring. 
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