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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Att vårdas i en flerbäddssal med andra medpatienter kan medföra både 

positiva och negativa erfarenheter för patienter. När en människa intar rollen 

som patient hamnar hen i en situation där patientens avskildhet kan bli svår 

att bevara och värdigheten kan bli hotad.  

Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att vårdas i en flerbäddssal 

med andra medpatienter.  

Metod: En litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga studier, varav nio var 

kvalitativa och en var både kvalitativ och kvantitativ. Studierna som erhölls 

ifrån databaserna CINAHL och PUBMED analyserades och sammanställdes. 

Resultat: Resultatet presenteras i fyra huvudteman och sju subteman. Det första 

huvudtemat benämns som Att vårdas i en flerbäddssal med tre subteman; 

Betydelsen av att ha sällskap av medpatienter, Stödjande samtal av 

medpatienter och Bevara självständighet och värdighet genom ett oberoende. 

Det andra huvudtemat benämns som Patienternas upplevelse av att vistas i en 

flerbäddssal med andra medpatienter med ett subtema; Att vårdas i en 

könsblandad flerbäddssal som ett hot mot värdigheten. Det tredje huvudtemat 

benämns som Patienters upplevelse av att höra och föra ett samtal i en 

flerbäddssal med ett subtema; Draperiernas betydelse för avskildhet i en 

flerbäddssal. Det fjärde huvudtemat benämns som Svårigheter med att bevara 

avskildhet i en flerbäddssal med ett subtema; Strategier för att vara avskild i 

en flerbäddssal. 

Diskussion: Diskussionen baseras på litteraturöversikten resultat, där författarna 

diskuterar resultatet utifrån livsvärldsbegreppet och konsensusbegreppet 

människa. I diskussionen lyfts de nämnda erfarenheter som förekom i 

resultatdelen och hur sjuksköterskan kan förhålla sig till och arbeta för att 

tillgodose patientens individuella behov.  
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Abstract 

 

Background: Being cared for in multiple-bed hospital rooms with other fellow patients 

can have both positive and negative experiences for patients. When a person 

takes the role of patient harbors she/he in a situation where the patient's 

privacy can be difficult conserved and dignity can be threatened.  

Aim: The aim was to explore patients' experiences of being cared for in multiple-

bed hospital room with other fellow patients. 

Method: A literature review based on ten scientific studies, of which nine was 

qualitative and one was both qualitative and quantitative. The studies were 

obtained from CINAHL and PUBMED which are then analyzed and 

compiled.  

Results: The results are presented in four main themes and seven subthemes. The 

first main theme is referred to as being cared for in a multiple-bed room 

with three subthemes: The importance of having the company of fellow 

patients, promoting conversations of fellow patients and preserve the 

autonomy and dignity towards the staff .The second main theme is referred 

to as patients' experience of staying in a multiple-bed room with other 

fellow patients with a subtema; Being cared for in a mixed-gender multiple-

bed room as a threat to dignity. The third main theme is referred to as 

Patients' experience of hearing and having a conversation in a multiple-bed 

room with a subtema; The curtains importance of privacy in a multiple-bed 

room. The fourth main theme is referred to as Difficulties with preserving 

privacy in a multiple-bed room with a subtema; Strategies to be private in a 

multiple-bed room. 

Discussions: The discussion is based on the literature review results, which the authors 

discuss the results based on the life-world concept and consensus concept of 

human. The discussion highlighted those experiences that occurred in the 

results section and how the nurse can relate to and work to meet individual 



 
 

 
 

 

patient needs. 

Keywords: Multiple-bed rooms, patients experience, patient interaction, dignity, 

privacy 
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1  Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning på en somatisk vårdavdelning upplevde vi att det 

fanns färre patientsalar än antalet patienter på sjukhuset vilket medförde att vårdpersonalen 

inte alltid kunde vara tillmötesgående om patienten önskade att få vistas på en enkelsal. Vi 

uppmärksammade att patienterna blev inlagda på en flerbäddssal, utifrån kön, ålder, etnicitet 

och sjukdomshistoria. Vi upplevde att vårdas i en flerbäddssal kan medföra både för-och 

nackdelar för patienten och kan påverka upplevelse av omvårdnaden. I en flerbäddssal 

kommer patienterna i interaktion med andra medpatienter och detta har väckt ett intresse hos 

oss och därför har vi valt göra en litteraturöversikt om detta.  

 

2  Bakgrund 

2.1 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Sjuksköterskans arbete ska vila på en vetenskaplig och beprövad erfarenhet samt styras av 

gällande författningar såsom lagar, förordningar, föreskrifter och andra riktlinjer 

(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan ska visa respekt för patienternas integritet, värdighet 

och självbestämmande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I en studie av Attree (2001) 

beskriver patienter hur vården upplevs av en dålig kvalité när vårdpersonalen inte visade 

respekt för patientens integritet och värdighet. Vård av god kvalité beskrevs som en 

personcentrerad vård. Enligt Vårdhandboken (2013) innebär personcentrerad vård att 

vårdpersonalen ska fokusera på de resurser patenten har och vad det innebär att vara människa 

och i behov av sjukvård. Som patient har man rätt att få sina grundläggande behov 

tillgodosedda (Nortvedt & Grøseth, 2011). Att få behoven tillgodosedda på ett sätt som 

respekterar den enskilde individens självbestämmanderätt är ett viktigt fokus för 

sjuksköterskan i allt omvårdnadsarbete. I studien av Chaudhury, Mahmood & Valente (2006) 

jämförde sjuksköterskor hur de upplever omvårdnaden i en enkelsal med omvårdnaden i en 

flerbäddssal. Sjuksköterskorna beskrev att patienterna mådde bättre i en enkelsal för att de 

hade bekvämlighet och patientens hälsotillstånd kunde diskuteras öppet från skillnad i en 

flerbäddssal där patienternas utrymme var begränsad och att deras läkningsprocess var 

långsammare. Patientsäkerhet var lägre i en flerbäddssal då sjuksköterskorna kunde förväxla 

läkemedel och matbrickor. 

 Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har en patient rätt till en individanpassad 

information om sitt hälsotillstånd. Genom att sjuksköterskan individuellt anpassar 

förmedlingen av information till patienten, främjas kunskap samt insikt om patientens 



 
 2 (39) 

 

hälsotillstånd, diagnoser, metoder för undersökning och behandlingar (Socialstyrelsen, 2012). 

För att patienten ska kunna vara delaktig i sin vård så är det viktigt med en dialog mellan 

patienten och sjuksköterskan som bygger på ett utbyte av information. Mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten är viktig för att en god vård ska kunna ges där vårdaren lindrar 

lidandet och ökar patientens välmående (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). 

 

2.2 Tillgång på vårdplatser i Sverige 

Enligt Socialstyrelsens rapport har det totala antalet vårdplatser minskad med 21 procent, dvs. 

med 6 893 vårdplatser under perioden mellan år 1999 och år 2008 (Socialstyrelsen, 2010). 

Den största minskningen av antal vårdplatser skedde inom sluten vården med drygt 50 

procent. Under de senaste tio åren hade Sverige minst antal vårdplatser per tusen invånare 

som var lägsta bland alla europeiska länder, utom Grekland och Turkiet (OECD, 2012). 

Tillgång och behov av vårdplatser bestäms av flera faktorer såsom sjuklighet, förändrad 

åldersstruktur, forskning och utveckling samt styrning och planering av verksamheten 

(Socialstyrelsen, 2010). Brist på tillgång på vårdplatser resulterar i att det är flera patienter 

som vårdas på avdelningen än vad det finns resurser för, som t.ex. vårdsalar och 

sjukhussängar. Detta kan innebära potentiella risker för patienterna såsom spridning av smitta, 

förväxling av läkemedel, risk för informationsmissar, dålig kontinuitet i vården och därmed 

risk att patientens grundläggande behov inte tillgodoses. 

 

2.3 Patientens behov under sjukhusvistelse 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 2 a § skall vård vara av god kvalité med en 

hygienisk standard och tillfredsställa patientens behov av en trygg vård och behandling. 

Hälso- och sjukvården skall vara lättillgängligt, grundas på respekt för individens autonomi 

och integritet. Vården skall främja vårdkontakten mellan patient och hälso- och 

sjukvårdpersonal samt tillfredsställa patientens behov av säkerhet och kontinuitet. 

 Hallström & Elander (2001) identifierade kontinuitet, integritet, kommunikation, 

grundläggande vård, kontakt med andra personer, vårdpersonalens bemötande, kunskap hos 

vårdpersonal, empati, delaktighet i beslut och smärtlindring som behov hos patienter under 

sjukhusvistelser. De behov som främst behövdes tillgodoses var kommunikation, 

grundläggande vård och kontakt med familjen och andra personer. Kommunikation beskrevs 

som en upplevelse av närhet, i avseendet att få korrekt information av vårdpersonalen att bli 
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förstådd i den situationen patienten befann sig i. Kommunikation betraktades som ett 

hjälpmedel för en god interaktion mellan patienten och vårdpersonalen (Polikandrioti & 

Ntokou, 2011). En kommunikation som anpassades så att patienten förstod, underlättade 

följsamheten av medicinska insatser- och instruktioner. I den grundläggande vården ingick de 

allmänna behoven såsom tystnad, tillsyn och aktiviter (Hallström & Elander, 2001). Kontakt 

med familj och andra personer innefattade behovet att träffa sina anhöriga samt personer som 

inte tillhörde familjen, patienterna uttryckte även ett behov av att prata med andra personer 

som upplevt liknande situation som patienten själv. Varje sjukdomstillstånd förändrar en 

individs tillvaro och genom detta förändras personens behov (Polikandrioti & Ntokou, 2011). 

Stöd av anhöriga och sjukvårdpersonal under sjukhusvistelsen uttrycktes som ett behov för att 

kunna hantera sjukdomstillståndet.  

 

2.4 Människan i vården 

Människan kan ses som en biologisk, psykologisk, social, andlig och kulturell varelse där 

människan betraktas och studeras utifrån de olika delarna (Rooke, 1995). Dessa delar 

sammanställs i en helhetsbild av människan som leder till att en förståelse skapas för 

människan och hens situation. 

 Människan betraktas både som en unik och generell varelse som har en förmåga att utgöra 

val och att ta ansvar (Willman, 2009). Det generella innebär att alla människor har likheter 

medan det unika är att varje människa är olik den andra människan och har individuella 

behov. Människans upplevelser och beteende påverkas inte bara av hens medvetande och 

kropp, utan också av de relationer hen har till andra människor i sin omgivning (Thorsén, 

2013). Under livet, står människan under ständig påverkan från andra människor som finns i 

hens omgivning.  

 Det är människan, patienten, som utgör en medelpunkt för vårdandet (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Medelpunkten är på människan med sviktande hälsa, på grund av sitt 

sjukdomstillstånd, som är i behov av vård och avsikten är att hjälpa denne att återfå hälsa. 

Den som tar emot vård kan uppleva en särskild utsatthet och sårbarhet, eftersom personen är i 

en särskild beroendeställning gentemot vården och kan vara tvungen att genomgå 

smärtsamma behandlingar för att uppnå hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Dessutom kan 

personen bli tvungen att klä av sig sina kläder, och blotta sin kropp samt sina känslor, och 

därför är det även viktigt för den som ger vård att förstå människans livsvärld.  
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2.5 Att vårdas i en enkelsal  

Utformningen av rummet i en enkelsal med utsikt och eget badrum ger patienterna en känsla 

av avskildhet och därmed en känsla av en hemlikmiljö (Persson, Anderberg & Ekwall, 2014). 

Att ha ett eget badrum uttrycktes värdefullt då patienten inte behövde vänta på eller ta hänsyn 

till andra medpatienter vilket stärkte känslan av en hemlikmiljö. Kontakten med 

vårdpersonalen var viktigt för patienterna eftersom de inte hade möjlighet att interagera med 

andra medpatienter i rummet. Känslor av ensamhet och isolering kunde kännas skrämmande. 

När vårdpersonalen befanns sig i rummet upplevde patienterna en känsla av trygghet och 

gemenskap, men när vårdpersonal lämnade rummet försvann dessa känslor. Otrygghet 

upplevdes av patienterna när det var svårt att komma i kontakt med vårdpersonalen när hjälp 

behövdes (Williams, Dawsosn & Kristjanson, 2008; Person et al., 2014). Positivit upplevdes 

att besökare kunde stanna längre hos patienterna eftersom de inte störde andra patienter i en 

enkelsal och hade konversationer om privata anlägenheter (Person et al., 2014; Flory, Flynn & 

Isles, 2009). Att ta emot besök fick tiden att gå fortare och patienten tänkte på annat än sitt 

sjukdomstillstånd (Person et al., 2014). Patienterna uttryckte att information kunde ges till 

vårdpersonalen med ärlighet eftersom inga andra medpatienter kunde höra deras konversation 

och genom detta kände patienterna att deras integritet var skyddad. Att inte ha några 

medpatienter i salen beskrevs främjande för patienternas sömn eftersom nattsömnen inte blev 

störd av ljud. En studie av Florey, Flynn & Isles (2009) visar på liknade resultat, där patienter 

var mer benägna att känna sig ensamma i enkelsal, dock var chansen för att bli störda av ljud 

mindre.  

 

2.6 Att vårdas i en flerbäddssal 

Med att vårdas i en flerbäddssal innebär att minst två patienter vårdas samtidigt i en vårdsal 

oberoende av kön, ålder och social bakgrund. Under sjukhusvistelsen lever patienterna i en 

interaktion med varandra, vilket kan upplevas både positivt och negativt för patienterna 

(Larsen, Larsen & Birkelund, 2013). Patienterna uttryckte gemenskap som en positiv aspekt 

på att vårdas i en flerbäddssal. Negativa erfarenheter av att vårdas i en flerbäddssal var när 

medpatienter hade många besökare, snarkade och inte visade hänsyn till sina medpatienter 

genom att sätta på teve. 

 Rum och rumslighet är av betydelse när en individ drabbas av ohälsa och blir patient 

(Lassenius, 2012). Rumslighet innebär allt som omger en människa och kan vara antingen ett 

rum med fyra väggar eller utomhus. I denna rumslighet skapar en människa sin livsvärld som 
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utgör hur hen förhåller sig till det som ständigt pågår runt omkring. När en person blir inlagd 

på en sjukhusavdelning, blir hen tilldelad en säng, ett sängbord och klädskåp som kan 

innebära ett begränsat utrymme och därmed ett begränsat livsrum. Detta innebär att patientens 

livsrum förminskas och därmed även avskildhet och självbestämmande. Utifrån ett 

vårdvetenskapligt perspektiv skapar patienterna sin livsvärld, sin livsmening både i och 

genom det rummet där patienten befinner sig i (Lassenius, 2005). Det som sker i en vårdsal 

kan ha en speciell innebörd och mening för alla de patienter som vårdas i en och samma sal, 

vilket kan påverka patientens upplevelse av situationen. Mötet med andra patienter som i 

liknande situation, t.ex. i en flerbäddssal, kan vara en fördel för patienterna (Eldh, 2009). 

Dessa möten med andra med liknande situation eller sjukdomstillståndet kan bidra till 

gemenskap och lärande för patienter. 

 

2.7 Begreppen integritet och värdighet 

Begreppet integritet innebär rätten till ett privatliv (Sandman & Kjellström, 2013). Varje 

människa skyddar sig mot andra människors intrång i den integritetszonen som finns runt 

omkring en människa (Kristoffersen, 2005). Människa själv bestämmer vem som ska 

överstiga denna zon. Det finns olika delar av integriteten: kroppsjag, livsrumsjag och 

informationsintegriteten (Sandman & Kjellström, 2013).  

 Kroppsjag integriteten handlar om den fysiska kroppen och rätten att bestämma vem som 

ska röra och se den fysiska kroppen (Sandman & Kjellström, 2013). Kränkning kan upplevas 

vid felaktig beröring eller när personen visas naken för andra personer (Sandman & 

Kjellström, 2013) vilket ofta framträder i daglig omvårdnad vid hjälp med personlig hygien 

och på- och avklädning (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Livsrumsjaget innebär att en 

person har ett typ av revir runt omkring sig (Sandman & Kjellström, 2013). När någon person 

kommer för nära, fast den inte rör den fysiska kroppen, kan det kännas som ett intrång i 

livsrummet. Informationsintegriteten tar sig uttryck när vårdpersonal besitter sekretessbelagd 

information om patienten som kan spridas vidare (Sandman & Kjellström, 2013). När känslig 

information sprids, t.ex. när den överhörs av andra patienter som vårdas i samma sal, kan 

personen uppleva en kränkning av integriteten (Sandman & Kjellström, 2013; Matiti & 

Trorey, 2008).  

 Begreppet värdighet innebär respekt för patienten, patientens autonomi och självständighet 

(Griffin-Heslin, 2005). Kommunikation med patienten anses också som respekt för hens 

värdighet. Med dessa begrepp ses värdighet som att personen får vara delaktig i beslut kring 
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sin vård, att sekretessen blir bevarad, avskildhet blir respekterad, känna sig värdefull som 

person samt att få information som är förklarad och förståelig. För att en människa upplever 

en värdighet krävs det att hen får respekt från andra människor i omgivningen men även 

självrespekt (Sandman & Kjellström, 2013). Den svenska förklaringen av ordet värdighet 

innebär en bestämd känsla av vad som är värdigt beteende, att ha ett visst värde samt att ha 

en (hög) ställning och (högt) anseende (Nordenfelt, 2010a). Värdighet ses som ett 

grundläggande värde som en individ kan äga, detta värde bör respekteras av både individen 

själv och andra i hens omgivning (Nordenfelt, 2007). Inom vårdsammanhang kan en patients 

värdighet kränkas, när hens självbestämmande och integritet åsidosätts genom andra 

människors handlingar (Nordenfelt, 2010b). Det är utifrån människan tolkning utav 

situationen, som hen kan uppleva sin värdighet som kränkt eller inte (Nordenfelt, 2007). 

 

2.8 Begreppet avskildhet 

Begreppet avskildhet förklaras utifrån det engelska ordet privacy. Begreppet privacy innebär, 

enligt Norstedts ordbok, avskildhet och ostördhet. Avskildhet är en del av den personliga 

integriteten och innebär att varje patient har rätt till sitt eget personligt utrymme (Woogara, 

2005a). Avskildhet delas in i två olika former, det privata livet och den sekteretess gällande 

information om personliga uppgifter. Information om de personliga uppgifterna innebär att 

andra människor inte ska höra utan personens tillstånd (Woogara, 2005b). Det privata livet 

kan förklaras som om en person står på en punkt med omvärlden runt omkring sig och avgör 

vem hen ska släppa närmare sig. Vid inkomst till sjukhus var, för alla patienter, avskildhet ett 

stort behov som borde respekteras och tillgodoses. På sjukhuset upplevde patienterna att 

avskildhet inte fanns, särskilt i en flerbäddssal (Woogara, 2004).  

 

3 Problemformulering  

Det har påvisats att avskildheten och integriteten i stor utsträckning är bevarad när en patient 

vårdas i en enkelsal eftersom hen vårdas ensam. Av att vårdas i en enkelsal upplevde 

patienterna att de hade kunnat sova bättre eftersom de inte blev störda av ljud samt att de 

kunde samtala öppet om sina personliga frågor med vårdpersonalen. Samtidigt kände de sig 

ensamma och otrygga därför att de inte hade andra medpatienter att interagera med. Tillgång 

på vårdplatser blir mindre för varje år i Sverige och därmed brist på enkelsalar vilket 

resulterar i att patienter vårdas i flerbäddssalar. Författarna vill därför göra en 

litteraturöversikt som fokuserar på patienters erfarenheter av att vårdas i en flerbäddssal med 
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andra medpatienter och hur dessa erfarenheter ter sig. Detta är enligt författarna av relevans 

för att sjuksköterskan ska kunna få en förståelse för hur patienterna upplever det att vistas i en 

flerbäddssal och vilka omständigheter som kan påverka dessa upplevelser hos den enskilda 

patienten. 

 

4 Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva patientens erfarenheter av att vårdas i en 

flerbäddssal med andra patienter.  

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Författarna har valt att utgå ifrån livsvärldsperspektiv och den levda kroppen som är 

förklarade i Dahlberg & Segesten (2010) och Bengtsson (2005). Den teoretiska 

utgångspunkten har valts eftersom den anses ha relevans till litteraturstudiens syfte. För att 

kunna förstå hur patientens perspektiv på hälsa, lidande och vårdande är och hur de påverkar 

patienten i det dagliga livet är det betydelsefullt att som vårdare förstå patientens livsvärld 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

5.1 Livsvärld och den levda kroppen 

Denna vårdvetenskapliga teoribildning om människans livsvärld och den levda kroppen 

beskrevs först av den tyska filosofen Edmund Husserl (Bengtsson, 2005). Begreppet livsvärld 

innebär en värld där människan dagligen lever i, förstår sig själv, andra och allt annat runt 

omkring sig samt hur människan förhåller sig till dessa (Dahlberg & Segesten, 2010). Därmed 

kan livsvärlden beskrivas hur människan själv upplever sin vardag i tid och rum och uttrycker 

det med sina känslor, tankar och handlingar. Människans kropp är en fast medelpunkt för 

dessa subjektiva upplevelser och kroppen upplevs som ett subjekt. Begreppet den levda 

kroppen har vidareutvecklats av Merleau-Ponty (1995, refererad i Dahlberg & Segesten, 

2010) och innebär att människan inte har en kropp utan att en människa är sin kropp. 

Människan upplever omvärlden genom sin kropp och skapar sin livsvärld. Den levda kroppen 

är fylld av subjektiva upplevelser såsom minnen, erfarenheter, upplevelser, känslor, tankar, 

visdom och utgör en människans livsvärld. Människans livsvärld kan inte urskiljas från 

kroppen eftersom människan genom kroppen skapar och upplever sin livsvärld. Att vara sin 

kropp innebär att människan är en fysisk, psykisk, existentiell och andlig varelse på samma 

gång. Ett fenomen upplevs genom alla dessa delar genom den levda kroppen (Dahlberg & 
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Segesten, 2010). Detta kan beskrivas med att känslorna inte kan åtskiljas från tankar, det 

kroppsliga kan inte åtskiljas från den andliga. I samvaron med andra skapas mellanmänskliga 

relationer genom den levda kroppen och en människa kan ta del av andra människors levda 

erfarenheter (Dahlberg & Segesten, 2010). Varje människa har egna erfarenheter av hur det är 

att vårdas och vistas i en flerbäddssal. Därför är livsvärlden medelpunkt för att förstå 

patienten. 

 

6  Metod 

Examensarbetet grundas på en litteraturöversikt som enligt Friberg (2012) är ett arbetssätt 

med utgångspunkt att skapa en förståelig bild av ett specifikt kunskapsområde. Författarnas 

litteraturöversikt baseras på vetenskapliga empiriska studier med en kvalitativ grund.  

 

6.1 Datainsamling  

Databaserna som användes för datainsamling var CINALH plus with full text och PubMed. 

Dessa två databaser används ofta enligt Forsberg & Wengström (2013) för att hitta 

omvårdnadsforskning, och därför valde författarna att utföra sin litteratursökning i dessa 

databaser. De sökorden som användes för att finna artiklar som kunde svara på syftet var 

följande: multiple-bed rooms, patient experience, patient-patient interaction, shared hospital 

room, hospital room, hospital environment, hospital ward, dignity, patient privacy, mixed-sex 

wards och environment. Den booleska operatorn ”AND” användes under litteratursökningen 

för att sätta ihop sökorden för att få specifikare fynd (Forsberg & Wengström, 2013). 

Sökningen genomfördes även med fritextsökning. Det tillvägagångsättet som författarna 

använde under litteratursökningen finns dokumenterad i Bilaga 1. 

   

6.2 Urval 

De vetenskapliga artiklarna utan vetenskaplig kvalité valdes att exkluderas genom 

begränsningen ”Peer reviewed” i databasen CINAHL plus with full text. I databasen 

PUBMED fanns inte begränsningsalternativ ”Peer reviewed” och författarna gjorde en 

kvalitetsgranskning enligt Karolinska Institutet (2010). Högskolorna skall medverka till att 

upphovsrätt till forskningsresultat som ska användas i samhället och komma till praktisk 

användning (SOU 1998:128). Urvalet begränsades genom att endast utgå från studiernas 

publicerade under de senaste 10 åren, detta i syfte att fokusera på senaste forskning inom det 

aktuella ämnet. I CINAHL plus with full text söktes artiklar publicerade under perioden 2005-
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2014. Tioårs-begränsningen applicerades i databasen PUBMED. För att få svar på syftet som 

står i fokus för detta examensarbete, hade författarna två inklusionskriterier för de 

vetenskapliga studier som skulle läsas och bearbetas av författarna. Dessa kriterier var att 

studierna skulle handla om patienters erfarenhet av att vårdas i flerbäddssalar och patienterna 

skulle vårdas inom den somatiska vården. Artiklarna som exkluderades var studier med fokus 

på infektion, psykiatri, neonatal och pediatrik därför att de inte var relevanta för 

examensarbetets syfte.  

 Ett noga urval av de artiklarna som kunde svara på författarnas syfte skedde stegviss. Efter 

litteratursökningen med sökorden fick författarna fram ett flertal artiklar. Den första delen i 

urvalet baserades på artiklarnas titlar som kunde svara på examensarbetets syfte. Om 

författarna ansåg att artikelns titel kunde svara på syftet, lästes artikelns abstrakt. Ansåg 

författarna efter genomläst abstrakt att artikeln kunde svara på syftet, läste författarna hela 

artikeln. När författarna hade läst hela artikeln gjordes en granskning om artikelns innehåll 

kunde ge svar på litteraturöversiktens syfte. Antalet lästa artikelabstrakt och hela artiklar finns 

dokumenterad i Bilaga 1. De vetenskapliga artiklar som kunde ge svar på syftet valdes ut för 

att sedan analyseras.  

 

6.3 Dataanalys  

De valda artiklarna lästes igenom vid ett flertal tillfällen för att få en förståelse av artiklarnas 

innebörd. Genomläsning av artiklarna skedde både individuellt och gemensamt samt 

granskningar av artiklarna jämfördes för att öka reliabiliteten (Henricsson, 2012). Författarna 

läste igenom artiklarna med följsamhet och öppenhet för att få en helhetsbild av artiklarnas 

innehåll att det finns tydligt problem och syfte formulerat, om metoden är tydlig beskriven, 

om etisk övervägande finns samt vad säger resultatet och hur författarna har argumenterat och 

diskuterat det som säkerställde artiklarnas kvalité (Friberg, 2012). Vidare i diskussionen 

säkerställde författarna att resultatinnehållet i artiklarna uppfattats på likartat sätt. Bärande 

meningar om patienternas erfarenheter identifierades i resultatartiklarna som svarade på 

litteraturöversiktens syfte. Författarna sökte tillsammans likheter och skillnader i 

meningsbärande delarna från resultatens beskrivning om patienternas upplevelse av att vårdas 

i en flerbäddssal. De identifierade meningar sammanställdes sedan på whiteboardtavla där en 

gruppering av likheter skedde. De likheter som återfanns bildade 18 kategorier och de 

kategorier som var mest relaterade till varandra bildade ett subtema. De subtema vars innehåll 

som var mest relaterat till varandra bildade ett huvudtema. Kategorier som inte var 
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återkommande i artiklarna var inte väsentliga att inkludera eftersom de nämndes i enstaka 

artiklar och därmed sorterades bort. Författarnas slutliga analys av materialet sammanfattades 

i fyra huvudteman och sju subteman som presenteras i resultatdelen.  

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Viktiga grundförutsättningar för att en vetenskaplig publicering krävs: tillförlitlig publicering 

i en vetenskaplig tidskrift, att artikeln är vetenskapligt granskad och tillgänglighet i databaser 

för allmänheten och andra forskare (Karolinska institutet, 2010). 

Författarna har under genomläsningen av artiklarna varit medvetna om den egna 

förförståelsen och har försökt bortse från den genom att vara objektiva. Att författarna har haft 

en öppenhet och kritisk förhållningssätt för det som står i resultatartiklar har även bidragit till 

att hantera sin förförståelse. Alla artiklar som författarna har tagit del av i sin litteraturöversikt 

är skrivna på engelska och har noggrant översatts med hjälp av ordlexikon för att undgå 

missuppfattningar av materialet. För att öka det vetenskapliga värdet i litteraturöversikten har 

författarna exkluderat artiklar som inte har ett etiskt övervägande (Wallengren & Henricson, 

2012). 

 

8 Resultat 

Författarna hade efter en analys av de vetenskapliga artiklarna arbetat fram fyra huvudteman 

och sju subteman. Det första huvudtemat benämns som Att vårdas i en flerbäddssal med tre 

subteman; Betydelsen av att ha sällskap av medpatienter, Stödjande samtal av medpatienter i 

en flerbäddssal och Bevara självständighet och värdighet genom ett oberoende. Det andra 

huvudtemat benämns som Patienternas upplevelse av att vistas i en flerbäddssal med andra 

medpatienter med ett subtema; Att vårdas i en könsblandad flerbäddssal som ett hot mot 

värdigheten. Det tredje huvudtemat benämns som Patienternas upplevelse av att höra och 

föra ett samtal i en flerbäddssal med ett subtema; Draperiernas betydelse för avskildhet i en 

flerbäddssal. Det fjärde huvudtemat benämns som Svårigheter med att bevara avskildhet i en 

flerbäddssal med ett subtema; Strategier för att vara avskild i en flerbäddssal.  

 

8.1 Att vårdas i en flerbäddssal  

Vård i en flerbäddssal med andra medpatienter resulterade i ett flertal fördelar för patienten 

(Persson & Määttä, 2012;Malcolm, 2005; Larsen., Larsen & Birkelund, 2014;Birkelund & 

Larsen, 2013;Jolley, 2005; Rowlands & Noble, 2008). Vid ankomst till sjukhus beskrev 
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patienterna hur de förväntade sig att de skulle bli placerade i en flerbäddssal och vårdas i 

samma rum med andra medpatienter (Persson & Määttä, 2012).  

 

8.1.1 Betydelsen av att ha sällskap av medpatienter i en flerbäddssal 

Att vårdas i en flerbäddssal innebar att ha sällskap av andra medpatienter (Persson & Määttä, 

2012; Malcolm, 2005; Larsen., Larsen & Birkelund, 2014; Birkelund & Larsen, 2013; Jolley, 

2005; Rowlands & Noble, 2008). Sällskap uttrycktes som att ha någon att prata med och 

spendera tid med (Persson & Määttä, 2012; Larsen, Larsen & Birkelund, 2014). Detta 

sällskap och social samvaro upplevde patienterna att vårdtiden gick fortare och patienter 

tänkte inte lika mycket på sitt sjukdomstillstånd i dessa situationer (Persson & Määttä, 2012).  

 

8.1.2 Stödjande samtal av medpatienter i en flerbäddssal 

Interaktion mellan patienterna resulterade i att de kunde ge varandra stöd genom att berätta 

om sina tidigare erfarenheter (Malcolm, 2005; Larsen et al., 2014). Stödet kunde exempelvis 

ges när väntan på provsvar eller undersökningsresultat tog längre tid än förväntat vilket 

skapade oro hos patienterna (Larsen et al., 2014). När patienterna mottog information från 

vårdpersonalen som hen upplevde som betungande vände sig patienten till sina medpatienter 

för att få stöd genom att samtala (Malcolm, 2005; Birkelund & Larsen, 2013). Att dela levda 

erfarenheter av sjukdomsförlopp med andra medpatienter upplevde patienterna som lugnande 

(Birkelund & Larsen, 2013). Ångestladdade känslor när samtalen mellan patienterna i en 

flerbäddssal var fyllda med humoristiska kommentarer eller skämt (Birkelund & Larsen, 

2012). Om en dyster stämning rådde inne i flerbäddssalen upplevdes skratt positivt eftersom 

det upplevdes som en paus från tankarna om sin ohälsa. 

 När patienterna tog emot information av andra patienter om hur det var att leva med en viss 

sjukdom och vilka symtom som kunde uppstå, hade patienterna insikt i vad sjukdomen kunde 

innebära för patienten själv den kommande tiden (Birkelund & Larsen, 2013). Kännedom om 

de levda erfarenheterna upplevdes både som skrämmande men även som informativt. Att dela 

information och erfarenheter om sitt sjukdomstillstånd och situation upplevde patienterna 

positivt genom att befria sig från oro samt att de fann strategier i hantering av sin sjukdom 

(Birkelund & Larsen, 2013;Rowlands & Noble, 2008). Patienterna föredrog mer att dela 

information och erfarenheter med andra patienter, som vårdades i flerbäddssalen, än med sina 

anhöriga (Birkelund & Larsen, 2013). I studien av Jolley (2005) beskrev en patient att när 

patienterna var i liknande situation, på grund av en sjukdom, var det en fördel att patienterna 
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kunde dela erfarenheter med varandra i en flerbäddssal. Att dela sina erfarenheter upplevdes 

av patienterna att de inte var ensamma i sin sjukdomssituation (Rowlands & Noble, 2008). 

Eftersom patienterna var i en liknande situation som sina medpatienter i flerbäddssalen, och 

visste vad det innebar att vara sjuk, kunde patienterna stötta varandra (Baillie, 2009). 

Patienterna gav varandra emotionellt stöd och tröst genom samtal och kroppslig kontakt dvs. 

genom att hålla medpatientens hand eller ge en kram. (Birkelund & Larsen, 2013). 

 

8.1.3 Bevara självständighet och värdighet genom ett oberoende 

Patienterna uttryckte positivt med att vårdas med andra medpatienter i en flerbäddssal för att 

de kunde hjälpa varandra (Person & Määttä, 2012; Birkelund & Larsen, 2013; Webster & 

Bryan, 2009; Larsen et al., 2014). Patienterna beskrev att de upplevde trygghet när de 

vårdades i en flerbäddssal, eftersom att om någonting skulle hända den berörda patienten, 

fanns det andra medpatienter som kunde tillkalla hjälp från vårdpersonalen eller själva hjälpa 

patienten (Jolley, 2005; Persson & Määttä, 2012). 

 Genom att patienterna hjälpte varandra i flerbäddssalen blev de mindre beroende av 

sjuksköterskans hjälp (Birkelund & Larsen, 2013). Vid ett nedsatt hälsotillstånd, där individen 

blev beroende av sjukvårdpersonalens hjälp, påverkades patienters upplevelse av värdighet 

eftersom de inte kunde vara självständiga (Baillie, 2009). Patienterna hjälpte varandra i 

flerbäddssalen genom att ta ut matbrickan ur salen och tömma papperskorgen vid 

medpatientens säng (Birkelund & Larsen, 2013). De uttryckte att de gärna hjälpte sina 

medpatienter så länge de själva mådde tillräckligt bra. Patienterna beskrev hur de såg efter 

sina medpatienter i flerbäddssalen när deras hälsotillstånd försämrades, genom att larma efter 

vårdpersonalens hjälp (Person & Määttä, 2012). De uttryckte att det var naturligt för dem att 

hjälpa varandra i flerbäddssalen, exempelvis genom att tända lampor och öppna dörrar. 

Patienterna hjälpte även varandra att gå tillbaka till flerbäddssalen från korridoren om 

medpatienten behövde hjälp (Webster & Bryan, 2009). För att bevara sin självständighet och 

värdighet beskrev patienter att det var viktigt att inte bli beroende av sjuksköterskornas hjälp 

och att de endast larmade efter hjälp om de inte klarade av att utföra uppgiften själva eller 

kunde få hjälp av medpatienter (Birkelund & Larsen, 2013). Patienterna uttryckte ett behov av 

att vara oberoende av sjuksköterskan och istället, för att ta emot hjälp ifrån sjuksköterskan, 

hjälpte medpatienterna varandra. Patienterna betonade att självständigheten var viktigt för 

dem. Genom att uttrycka vad patienterna behövde respektive inte behövde hjälp med, 

upplevde patienterna att de kunde bevara sin värdighet under sjukhusvistelsen (Webster & 

Bryan, 2009).  
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8.2 Patienters upplevelse av att vistas i en flerbäddssal med andra 

medpatienter 

Ett flertal patienter beskrev att det var viktigt vilka medpatienter som vistades i flerbäddssalen 

samtidigt som de själva (Persson & Määttä, 2012; Birkelund & Larsen, 2013; Webster & 

Bryan, 2009; Bryant & Adams, 2009; Baillie, 2008; Baillie, 2009). Upplevelser av att vårdas 

med andra patienter i flerbäddssalen berodde även på hur villiga patienterna var att interagera 

med sina medpatienter (Bryant & Adams, 2009). Om patienterna hade inställningen, när de 

blev inlagda i flerbäddssalen, att de inte ville interagera med sina medpatienter resulterade det 

i att de isolerade sig från sina medpatienter som gav negativa erfarenheter av sjukhusvistelsen. 

Även medpatienternas sjukdomstillstånd påverkade hur patienter upplevde att vistas i 

flerbäddssalen (Persson & Määttä, 2012; Webster & Bryan, 2009). Om en medpatient gjorde 

mycket oväsen ifrån sig var det svårt för andra patienter i flerbäddssalen att koppla av 

eftersom de blev störda av ljudet (Persson & Määttä, 2012; Rowlands & Noble, 2008). En 

patient beskrev även hur hens medpatienter var för sjuka för att interagera med hen, vilket 

resulterade i att hen inte hade någon att samtala med (Webster & Bryan, 2009) 

 

8.2.1 Att vårdas i en könsblandad flerbäddssal som ett hot mot värdigheten 

Kvinnliga patienter uttryckte att de inte ville vårdas i en könsblandad flerbäddssal för att de 

kände sig obekväma eftersom män vårdades i samma sal (Baillie, 2008; Baillie, 2009; Bryant 

& Adams, 2009). De uttryckte att i situationer där kroppsdelar exponerades för män, i 

flerbäddssalen, kände de sig obekväma och att deras värdighet kränktes (Baillie, 2008; 

Baillie, 2009). Om kroppsdelar exponerades i en enkönad flerbäddssal skulle kvinnorna inte 

känna sig obekväma och värdighet skulle inte bli kränkt (Baillie, 2008).  

 

8.3 Patienternas upplevelse av att höra och föra ett samtal i en flerbäddssal 

Under ronden upplevde patienterna att information om personliga uppgifter såsom 

personnummer, diagnoser och provsvar inte kunde bli sekretessbelagda eftersom inget 

auditivt skydd fanns i flerbäddssalen (Larsen, Larsen & Birkelund, 2014; Birkelund & Larsen, 

2013). Att andra medpatienter kunde avlyssna patientens samtal med vårdpersonalen 

upplevdes besvärande (Larsen et al., 2014). En patient beskrev hur hen själv ville bestämma 

vem hen ska prata med och hur mycket andra patienter i flerbäddssalen skulle veta om hens 

sjukdom och liv. Patienternas brist på kontroll över sina personliga uppgifter i samtal med 
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vårdperson resulterade i att patienterna undanhöll information om sitt hälsotillstånd från 

vårdpersonalen därför att de inte ville att medpatienter i flerbäddssalen skulle höra (Larsen et 

al., 2014; Birkelund & Larsen, 2013). Att andra patienter kunde höra konversationer mellan 

patienter och vårdpersonal kunde upplevas som ett hot mot värdigheten (Baillie, 2009). En del 

patienter gav uttryck för att det inte spelade någon roll om andra medpatienter hörde ett 

pågående samtal med vårdpersonal (Person & Määttä, 2012; Larsen et al., 2014), eftersom 

patienterna inte hade någonting att dölja (Person & Määttä, 2012). 

 

8.3.1 Draperiernas betydelse för avskildhet i en flerbäddssal 

I en flerbäddssal upplevde patienterna att draperier runt omkring sängen endast gav ett 

visuellt skydd, men inget skydd för ljud (Birkelund & Larsen, 2013; Malcolm, 2005). Ett 

flertal patienter ansåg det absurt att tyget som hänger runt patientens säng skulle ge ett skydd 

mot ljud (Malcolm, 2005). Draperier användes för att skapa en avskildhet från andra 

medpatienter under omvårdnadsprocedurer (Malcolm, 2005; Jolley, 2005). En kvinnlig 

patient beskrev även hur hon använde draperierna för avskärma sig från sina medpatienter 

(Bryant & Adams, 2009). I en könsblandad flerbäddssal uttryckte patienter att fördragna 

draperier inte var tillräckliga för att bevara sin värdighet och integritet samt att vara avskild 

från andra medpatienter, men i en enkönad sal var draperierna tillräckliga (Baillie, 2008). 

Genom att draperier endast gav en visuell barriär, kunde de andra patienterna som vårdades i 

flerbäddssalen ofrivilligt höra samtal mellan sjukvårdspersonal och andra patienter (Baillie, 

2008; Baillie, 2009). Detta skapade stress för patienten som hörde samtalet (Malcolm, 2005; 

Larsen et al., 2014), eftersom det upplevdes som ett brott mot sekretessen (Malcolm, 2005). 

 

8.4 Svårigheter med att bevara avskildhet i en flerbäddssal 

I ett flertal studier beskrevs hur patientens avskildhet inte kunde bli tillgodosedd utifrån deras 

behov under sjukhusvistelsen eftersom de vårdades i flerbäddssal med andra patienter 

(Malcolm, 2005;Birkelund & Larsen, 2012; Larsen et al., 2014;Persson & Määttä, 

2012;Webster & Bryan, 2009;Baillie, 2008). Patienterna beskrev hur de upplevde att det var 

oundvikligt att interagera med andra patienter i flerbäddssalen eftersom de såg varandra hela 

tiden (Larsen et al., 2014).  
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8.4.1 Strategier för att vara avskild i en flerbäddssal 

För att kunna vara avskild framkom strategier för ouppmärksamhet (Persson & Määttä, 2012). 

Att inte lyssna var en strategi för patienter samt ett uttryck för både att visa respekt för de 

andra patienterna men även ett sätt för att vara avskild. Patienterna hade en förståelse för att 

avskildhet inte kunde respekteras i den mån som patienterna föredrog under sjukhusvistelse 

(Malcolm, 2005). Patienterna uttryckte sällan behovet av avskildhet verbalt (Birkelund & 

Larsen, 2012). Istället vände patienterna ryggen mot sina medpatienter och på detta viset 

uttryckte de ett behov av avskildhet genom att vila eller läsa bok. När vårdpersonalen och 

andra medpatienter förde ett samtal tog medpatienterna ut sina hörapparater, låtsades sova 

eller satte på radion för att inte höra det pågående samtalet (Persson & Määttä, 2012). 

   

9 Diskussion 

Författarna kommer nedanför dela upp diskussionen i fyra delar: metoddiskussion, 

resultatdiskussion, kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning. I 

metoddiskussionen kommer författarna att diskutera arbetets styrkor respektive svagheter 

samt hur de förhåller sig till dessa. I resultatdiskussionen diskuterar författarnas resultat med 

en anknytning till den teoretiska referensramen, livsvärld, samt konsensusbegreppet 

människa. I avsnittet, kliniska implikationer, kommer författarna att lyfta fram hur resultatet 

kan används i den kliniska verksamheten. I förslag till fortsatt forskning tar författarna upp 

intresseväckande områden som de tycker det bör forskas mer om.  

 

9.1 Metoddiskussion 

En kritisk granskning utförs med syfte att finna metodologiska brister, skillnader, svagheter, 

begränsningar i studierna samt eventuella bortfall (Forsberg & Wengström, 2013). 

Litteraturöversikten grundas på tio vetenskapliga studier, varav nio är kvalitativa och en är 

kvalitativ med ett kvantitativt inslag. Syftet var att belysa patienternas erfarenheter av att 

vårdas i flerbäddssal med andra patienter. Eftersom författarna valde att undersöka patienters 

erfarenheter, som är en subjektiv upplevelse, användes en kvalitativ grund. Detta med grund 

för att kvalitativa studier är mest relevanta i förhållande till författarnas syfte. En kvalitativ 

ansats inriktas på att tolka och förstå den subjektiva människans upplevelser om den värld hen 

befinner sig i (Forsberg & Wengström, 2013).  
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 Författarna valde att utföra litteratursökning i endast två databaser; CINHAL plus with full 

text och PUBMED. Detta kan ses som en begränsning i arbetet. Dessa två databaser användes 

utifrån att författarna upplevde att de kunde bemästra dessa databaser på bästa sätt.  

 Under datainsamlingen fann författarna att det var svårt att hitta vetenskapliga artiklar om 

det ämnet som litteraturöversikten baseras på med sökorden multiple-bed room, shared 

hospital rooms, patients experience och patient-patient interaction. För att finna ytterligare 

forskning som kunde svara på litteraturöversiktens syfte, lades sökorden hospital 

environment, hospital room, privacy, dignity, mixed-sex ward till eftersom det var 

förekommande uttryck, i artiklarna, i den första delen av sökningen. Författarna är medvetna 

om att det kan påverka resultatet och anses som en svaghet eftersom de vetenskapliga 

artiklarna gav ett begränsat svar till litteraturöversiktens syfte. En svaghet i de vetenskapliga 

artiklar, som författarna har inkluderat är att de kommer från olika vårdområden såsom 

palliativ vård, akutsjukvård samt medicinska vårdavdelningar som kan ha gett en spretig 

karaktär på resultatet. Under litteratursökningen fann författarna två vetenskapliga artiklar 

med en och samma författare som valdes att inkluderas i arbetet, med tanke på författarnas 

svårigheter i att finna artiklar. Därav har författarna analyserat de två studierna noga. Baillie 

(2008) belyser patienter erfarenheter av att vårdas i en flerbäddssal med andra patienter 

utifrån ett genusperspektiv med fokus på värdighet på en somatisk vårdavdelning. Medan 

Baillie (2009) belyser patienters erfarenheter av vård i flerbäddssal med andra patienter i 

anknytning till akutsjukvård och hur detta kan påverka patienternas upplevelse av värdighet. 

Författarna anser att dessa två artiklar kan användas, utan att påverka resultatet, eftersom de 

har skilda inriktningar. Författarna är även medvetna om att en del vetenskapliga artiklar är 

mer framträdande i resultatdelen än andra. 

 En styrka med litteraturöversikten var att författarna under litteraturanalysen läste 

artiklarna individuellt innan de diskuterades eftersom det stärkte troligheten att författarna 

hade uppfattat artiklarnas innehåll lika. Författarna gjorde, enskilt, korta sammanfattningar av 

syfte, metod och resultat. En jämförelse och diskussion av den korta sammanfattningen, och 

artiklarna i helhet, utfördes för att säkerställa en liknande uppfattning hos författarna. När 

författarna var ense om de vetenskapliga artiklarnas innehåll urskildes de mest förekommande 

innebörder som inordnades i grupper, subteman och huvudteman för att sedan finna en 

benämning för dem. Detta resulterade i att författarna reducerade risken för att den egna 

förförståelsen skulle ha påverkan på resultatet, vilket även ses som en styrka i arbetet. Alla 

vetenskapliga artiklar som författarna använde i litteraturöversikten har en etisk granskning 

och är godkända som stärker resultatets trovärdighet.  
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 Författarna har valt att exkludera studier som berör psykiatrisk vård, även om dessa studier 

kunnat svara på författarnas syfte eftersom författarna ville belysa den somatiska vården. Ur 

ett geografiskt perspektiv avspeglar artiklarna patient-erfarenheter från västvärlden då sex 

artiklar är från England, en från Sverige och två från Danmark samt en från Nya Zealand. En 

kulturell skillnad inte kan påvisas, diskuteras eller jämföras i arbetet. 

 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva patientens erfarenheter av att vårdas i en 

flerbäddssal med andra patienter. I resultatet lyftes både positiva och negativa erfarenheter 

upp och vilka omständigheter påverkade dessa erfarenheter. Dessa erfarenheter yttrade sig i 

att patienterna hade sällskap och ömsesidigt stöd som resulterade att de upplevde en känsla av 

trygghet. Patienterna i flerbäddssalen upplevde även en känsla av att bli mer självständiga och 

oberoende av sjukvårdspersonalen eftersom att det fanns medpatienter i flerbäddssalen som 

kunde hjälpa till. Avskildheten i flerbäddssalen var svår bevarad och värdigheten upplevdes 

som hotad. För att skapa avskildhet tillämpande patienterna i flerbäddssalen olika strategier 

för att uppnå behovet av avskildhet. 

 

9.2.1 Att vårdas i en flerbäddssal 

I resultatet beskrev patienterna att de upplevde en känsla av stöd och någon att prata med. 

Genom samtal tänkte patienterna i flerbäddssalen på annat än sitt sjukdomstillstånd som ledde 

till att tiden gick fortare. Detta även påvisas i studien av Williams et al. (2008) där patienterna 

beskriver att när de hade någon att prata med kände de sig mindre ensamma och upplevelse av 

sjukhusvistelse var positivt. Livsvärld är den värld människan lever i, där hen förstår sig själv 

och allt annat i sin omgivning samt hur hen förhåller sig till den världen (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Patienterna förhåller sig till sina medpatienter och skapar en relation som 

resulterar i att de får sällskap genom att de väljer att interagera med varandra. Resultatet 

visade att patienterna hade ett behov att prata med andra medpatienter som var i en liknande 

situation. Detta bekräftas även i tidigare forskning då patienter beskrev att de har haft ett 

behov av att prata med andra patienter som var i en liknande situation och som inte tillhörde 

familjen (Hallström, & Elander 2001). Genom att prata och därmed interagerar med andra 

medpatienter resulterade i ett ömsesidigt stöd när patienterna var i liknande situationer och 

delade levda erfarenheter, vilket patienterna upplevde som lugnande. Det är genom den levda 
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kroppen som människor kommer i kontakt med andra människor och får tillgång till deras 

levda erfarenheter, vilket leder till att en mellanmänsklig relation skapas (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Författarna menar, att en mellanmänsklig relation uppstår när patienter, i en 

flerbäddssal, släpper in sina medpatienter i sin livsvärld och delar med sig av sina levda 

erfarenheter genom att samtala med varandra. Genom detta skapas en gemenskap mellan 

patienterna och de behöver inte känna sig ensamma i sin situation. 

 När patienterna hade fått en betungande information av vårdpersonalen, vände de sig till 

sina medpatienter för stöd och råd för att kunna hitta ett sätt att hantera situationen. Även i 

studien av Vaismoradi, Salsali, Turunen & Bondas (2011) beskrevs att stöd kunde ges från 

ens medpatienter genom att samtala med varandra och därmed ökade känslan av trygghet tack 

vare medpatienternas närvaro i flerbäddssalen. I resultatartiklarna uttryckte inte patienterna 

varför informationen kändes betungande utan att patienterna vände sig till sina medpatienter 

för att få stöd. Då ifrågasätter författarna om vårdpersonalen har gett information till patienter 

som hade en sorglig eller obegriplig innebörd. Obegriplig information, obesvarade frågor och 

otydliga förklaringar från vårdpersonalen resulterade i att patienterna kände frustration över 

sin situation (Dilworth, Higgins & Parker, 2012). I studien av Andersson, Burman & Skär 

(2011) beskrev patienterna att informationens innebörd var obegriplig när sjuksköterskorna 

var stressade och inte hade tid att svara på patienternas frågor kring informationen som hade 

förmedlats. Att vara välinformerad om sitt sjukdomstillstånd uttrycktes hos patienterna som 

ett behov även i studien av (Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007). Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen ska vårdpersonalen ge en individuell anpassad information och se 

till att patienten förstår informationen (SFS 1982:763). För att kunna förstå patientens 

perspektiv kring den information som förmedlas och hur det påverkar patienten, är det viktigt 

att, som vårdpersonal, förstå patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). I och genom 

livsvärlden är det hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom som kommer till uttryck. 

Författarna menar, för att förstå och se patientens behov är det därför viktigt som 

vårdpersonal att ha livsvärld som grund. Genom detta kan vårdpersonalen se patientens behov 

och hjälpa patienten att hitta ett sätt att förstå och hantera sin situation. Om sjuksköterskan såg 

patienternas behov i den situationen de befann sig, kunde patienterna känna sig sedda, hörda 

och värdefulla (Larsson et al., 2007). 

 I resultatet betonar patienterna vikten av att vara självständiga och inte bli beroende av 

andra människor, särskilt inte av vårdpersonalens hjälp. Detta stärks även i studien av 

Andersson et al. (2011) där patienterna uttryckte ett behov att vara självständiga. Ömsesidig 

hjälp, i resultatet, visades i form av att hjälpa varandra där medpatienter hade en begränsad 
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förmåga att utföra uppgiften. Genom att hjälpa varandra i flerbäddssalen främjades 

värdigheten, självständigheten och en känsla av trygghet hos patienterna. Hur en situation 

uppfattas utifrån människans livsvärld avgörs hur en människa förhåller sig till den 

situationen och därefter bestämmer sina handlingar (Dahlberg & Segesten, 2010). När 

sjuksköterskan är lyhörd så kan hen ta del av patientens livsvärld och förstå den (Dahlberg & 

Segesten, 2010), och kan därmed förstå vad patienten behöver hjälp med. Tidigare forskning 

visade att patienterna upplevde en vård av god kvalité när den var personcentrerad (Attree, 

2001). Författarna menar om vårdpersonalen utför en personcentreradvård där patienternas 

resurser är i fokus, främjar vårdpersonalen patientens självständighet och därmed värdighet. 

Detta bekräftas i studien av Whitehead & Wheeler (2008) där patienterna beskrev att 

värdigheten upprättshålldes när de kunde vara oberoende och självständiga. Genom att få sina 

önskemål respekterade, beskrev patienterna att de hade kontroll över sin situation (Widäng & 

Fridlund, 2003). Enligt författarna kan det vara patienternas sätt att behålla kontroll över sin 

situation och bevara sin självständighet genom att hellre få stöd och hjälp av sina 

medpatienter i flerbäddssalen än vårdpersonalen. Detta kan ge förutsättningar för ett 

personcentrerad vårdande där patienternas resurser syns och respekteras. 

 

9.2.2 Patienters upplevelse av att vistas i en flerbäddssal med andra medpatienter 

I resultatet förekom många olika faktorer som påverkade patienternas upplevelse av att vårdas 

tillsammans med andra medpatienter i en flerbäddssal. Det som var påfallande, enligt 

författarna, i resultatet var att kvinnorna kände sig obekväma och att deras värdighet blev 

kränkt när de hade män som sina medpatienter i en flerbäddssal. Detta bekräftas även av 

Cutting & Hendersson (2002) där vård i samma sal som män beskrivs av kvinnorna som svårt 

och otillfredställande. Kvinnorna beskrev hur de tidigare blivit misshandlade av män och att 

vårdas i en flerbäddssal med män medförde rädsla på grund av dessa upplevelser. I resultatet 

beskrevs det hur kvinnor vårdades i en könsblandad sal fast de upplevde det som obekvämt 

och detta skapade frågor om orsak hos författarna. Kan vårdpersonalen haft ett könsstereotypt 

bemötande och tog inte kvinnornas upplevelse på allvar därför att de är kvinnor? Utifrån 

Dahlberg & Segesten (2010) ska vårdpersonalen möta och förstå patientens behov oavsett kön 

där patienten förstås som en levd kropp med sina levda erfarenheter och patientens livsvärld 

bejakas. Ett könsstereotypt bemötande, där människan inte ses som en unik varelse med egna 

känslor och egna uppfattningar om världen runt omkring, kan vara ett hinder för 

vårdpersonalen i förståelsen av patientens livsvärld och välmående. Tidigare forskningar har 
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visat att kvinnor sågs av sjuksköterskor som mer krävande patienter än manliga patienter 

därför att de var tidskrävande och ställde stora krav på vården (Foss & Sundby, 2002). 

Författarna frågar sig om detta kan påverka sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete? 

Livsvärldsperspektivet gestaltas av vårdpersonalens intresse för patientens egen berättelse och 

livshistoria (Dahlberg et al., 2003). Det är i berättelsen som patienten delar sin lidande- och 

vårdhistoria och det är där vårdaren får en förståelse för vad ett välmående innebär för den 

unika patienten. Detta bekräftas även av Dahlberg, Todres & Galvin (2009) som belyser att 

om vårdpersonalen förstår patienternas livsvärld blir en patient bekräftad som människan. 

Författarna betonar hur sjuksköterskan genom samtal kan få tillgång till information om vilka 

faktorer som påverkar patientens välmående och hur patientens välmående kan uppnås. 

Genom att applicera denna information och livsvärldsperspektivet som grund i omvårdnaden 

kan sjuksköterskan möta patienten och förstå hen. I dagsläget förekommer en minskad 

tillgång till vårdsalar i Sverige. Författarna menar att det kan vara orsaken till varför patienter 

blir placerade i könsblandade flerbäddssalar trots att patientens önskemål är att vårdas i en 

enkelsal. 

 

9.2.3 Patienternas upplevelse av att höra och föra ett samtal i en flerbäddssal 

Att inte kunna bevara sin avskildhet i en flerbäddssal var något som patienterna, i resultatet, 

benämnde som påfrestande. Det är genom den levda kroppen människor upplever sin 

omgivning och den påverkar patientens livsvärld eftersom människan i sin grund har en 

livsvärldspräglande behov av utrymme (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är ett utrymme som 

ger människan en känsla av hur ett privat och skyddat område upplevs. Detta bestäms av om 

människan vill interagera med sin omgivning samt bestämmer om andra människor ska ta del 

i hens livsvärld eller inte. Författarna menar, att utifrån detta, kan patienternas frånhållande av 

information från vårdpersonalen förklaras med att de inte ville att andra medpatienter skulle ta 

del av deras livsvärld och ville bevara sin värdighet och avskildhet. Därför ska sjuksköterskan 

utgå från att varje människa har en egen uppfattning om en situation och att varje människa 

har ett behov av avskildhet eller vill interagera med andra människor (Dahlberg & Segesten, 

2010). Men med avskildhet menas inte bara det privata livet och utrymmet utan även 

sekretess om de personliga uppgifterna (Woogara 2005a). I resultatet beskrev patienterna att 

det var svårt att behålla sina personliga uppgifter under sekretess eftersom privata samtalen 

inte kunde ske i en flerbäddssal då alla medpatienter kunde höra. Detta bekräftas även av 

Henderson, Van Eps, Pearson, James, Henderson & Osborne (2009) där patienterna också 

beskrev att konversationer i flerbäddssalen var offentliga då alla medpatienter kunde höra 
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pågående samtal. Mest påfallande orsak, i resultatet, var att det fanns bara draperier som 

skulle ge patienterna ett privat utrymme men det gav dock inget auditivt skydd. Detta 

bekräftas även i studien av Douglas & Douglas (2004) där patienterna uttrycker att 

draperierna inte gav något auditivt skydd och samtal kunde åhöras av andra medpatienter. Det 

mest viktigaste, under sjukhusvistelsen för patienterna, var avskildhet och sekretess för deras 

personliga uppgifter. Även i studien av Van de Glind, De Roode & Goossensen (2007) 

beskrev patienterna att tygdraperier inte gav auditivt skydd som resulterade i en brist på 

avskildhet. Detta dementerades dock i studien av Widäng & Fridlund (2002) där patienterna 

beskrev att draperier var tillräckliga för att behålla sin avskildhet eftersom detta gav ett 

visuellt skydd mot andra medpatienter. I resultatet beskrev patienterna att de inte ville prata 

om privata angelägenheter framför medpatienter som inte var involverade i deras vård, vilket 

bekräftas av Widäng, Fridlund & Mårtensson (2008) och Widäng & Fridlund (2003). När 

patienternas samtal med vårdpersonalen kunde åhöras av andra medpatienter upplevdes detta 

som ett hot mot patientens integritet. Detta beskrevs även av patienter i studien av Widäng et 

al (2008) där bristande sekretess vid samtal i en flerbäddssal upplevdes som ett hot mot 

integriteten. 

 

9.2.4 Svårigheter med att bevara avskildhet i en flerbäddssal 

Det som patienterna uttryckte som viktigt för dem i resultatet var ett behov av att vara 

avskilda från andra medpatienter och tillämpade olika strategier för att åstadkomma detta. 

Även i en studie av Douglas & Douglas (2004) beskrivs strategier för avskildhet som en 

viktig del i att vara patient på ett sjukhus. Flerbäddssalen beskrivs som patient vänlig på grund 

av att man kan integrera med andra medpatienter, och om patienten önskar avskildhet kan hen 

dra för draperiet för uppnå detta. I Widäng et al (2008) och Widäng & Fridlund (2003) 

beskrevs strategin att dra för draperiet för sängen för att uppnå avskildhet. Vidare beskrev 

deltagarna i Widäng et al (2008) hur behovet av avskildhet kunde skilja sig mellan patienterna 

och var relaterad till vad som var viktigt för patienten. Dahlberg & Segesten (2010) betonar 

att det är genom den levda kroppen upplever människa sin livsvärld i tid och rum. Författarna 

antyder att när en människa intar en roll som patient förändras det dagliga livet och därmed 

hens privata utrymme. Denna förändring resulterar i att patienten har en begränsad tillgång till 

världen och livet (Dahlberg et al., 2003). Utifrån resultatet, var patienterna i flerbäddssalen i 

en ständig interaktion med varandra och i tidigare forskning har de visats att en människa har 

ett behov av att både komma i kontakt med andra (Polikandrioti & Ntokou, 2011) och vara 

avskild från andra (Woogara, 2005b). När patienterna vårdas i en flerbäddssal, menar 
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författarna, är deras avskildhet mer begränsad än var den var innan de kom till sjukhuset, och 

detta kan ses som ett förändrat livsvärldsperspektiv (Dahlberg et al., 2003).  

 Författarna menar, att även om en patient är inlagd i en flerbäddssal har en patient ett 

behov av avskildhet och ska kunna välja om hen vill interagera med andra medpatienter eller 

inte. För att förstå människan, i en livssituation och hur hen upplever den, bör vårdpersonalen 

se på människan som en helhet och inte bara delarna (Rooke, 1995). I avsikt att förstå 

patientens situation är det viktigt att patienternas perspektiv uppmärksammas av 

vårdpersonalen med en öppenhet och följsamhet och därmed förstå patientens livsvärld samt 

hur den upplevs genom den levda kroppen (Dahlberg & Segesten, 2010). Patienter i studien 

av Widäng & Fridlund (2003) bekräftade detta behov där patienterna ville ses som en hel 

människa med unika behov. Patienterna beskrev hur de komplexa fysiska, sociala, psykiska 

och existentiella behoven påverkade varandra. När de vårdades som en helhet blev dessa 

komplexa behov uppfyllda, ökade möjligheterna för patienten att uppnå ett välbefinnande. En 

av patienterna beskrev hur hens tarmproblematik inte skulle läka om inte sjukvården betraktar 

hen som en helhet utan bara såg hen som olika organ (en tarm, hud-problem etc.).  

 

9.3 Kliniska implikationer  

Resultatet i denna litteraturöversikt bidrar till en förståelse om patienters erfarenheter av att 

vårdas i en flerbäddssal. Resultatet visade betydelsen av se varje människa som en unik 

individ, vars behov är olik någon annans, för att kunna möta och tillgodose de individuella 

behoven. I resultatet skildras erfarenheter av vårdvistelse i en flerbäddssal samt hur 

situationer upplevs olika av den enskilde individen. Ett framträdande fynd som uttrycktes av 

patienter i majoriteten av studierna var behovet av avskildhet och hur det inte kunde bli 

tillgodosett i en flerbäddssal. Författarna föreslår att sjuksköterskan genom att bejaka 

patientens livsvärldsperspektiv kan få en förståelse för hur patienten upplever sin situation 

och hur den unika personens behov ter sig i den dagliga omvårdnaden. Sjuksköterskan bör, 

enligt författarna, ha i åtanke vilken typ av information som förmedlas till patienten och var 

den äger rum. I den mån det går bör sjuksköterskan försöka erbjuda ett avsides rum där 

information om patientens hälsotillstånd kan ges till patienten, och där patienten även ges 

utrymme för att ställa frågor.  
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9.4 Förslag till fortsatt forskning  

Under datainsamlingen upplevde författarna svårigheter i att hitta forskning om patienters 

erfarenheter av att vårdas i en flerbäddssal. Av den anledningen vill författarna uppmuntra till 

vidare forskning kring ämnet främst på ett nationellt plan då majoriteten av de funna studierna 

kom från England. Författarna ser det även intressant att byta från patient-perspektivet till 

sjuksköterske-perspektivet för att se sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i en 

flerbäddssal. Det vore intressant att inrikta sig i hur sjuksköterskor arbetar för att bevara 

patienters avskildhet och hur de förhåller sig i frågan om sekretessen i en flerbäddssal. Ett 

annat intressant område att inrikta sig på är om/hur patientsäkerheten kan påverkas, t.ex. hur 

sjuksköterskan ser på risken av förväxling av bland annat mediciner mellan patienterna.  

 

10 Slutsats 

Litteraturöversiktens resultat visar att patienternas erfarenheter av att vårdas i en flerbäddssal 

är individuella och skiljer sig mellan patienterna utifrån deras tolkning av situationer. Det 

fanns både positiva och negativa erfarenheter. De erfarenheter som var framträdande i 

resultatet var att patienterna i flerbäddssalen hade sällskap och kunde dela sina levda 

erfarenheter med varandra men även att de hade ett behov av avskildhet. Vårt resultat visar på 

att avskildhet var mest uttalande hos patienterna när en personlig information kunde åhöras av 

andra medpatienter i flerbäddssalen, vilket belyser vikten att föra samtal i mer privata 

omständigheter. Detta visar vikten av att varje människa är den andra olik och att 

vårdpersonalen inte kan möta varje människa på samma sätt där vården är anpassad efter varje 

människans individuella behov med livsvärldsperspektiv som grund.  

.  
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kategorierna. 

att de skulle bli placerade i en 

könsbladad flerbäddssal som skapade 

stress. 

2. Första reaktionen: vissa patienter 

upplevde som kränkning att vårdas i 

en könsblandad flerbäddssal medan 

andra patienter kunde inte tänka på om 

de var i samma sal med det motsatta 

könet pga. sitt sjukdomstillstånd. 

3. Relationer i flerbäddssalen: 

patienterna upplevde både positivt och 

negativt att vårdas i en könsblandad 

flerbäddssal. 

4. Reaktioner av andra: patienternas 

anhöriga hade delade åsikter om vård i 

en könsblandad flerbäddssal. 

5. Kunskap om organisationsfrågor: 

patienterna förstod att de begränsade 

resurserna kunde bidra till mindre 

prioriteringar.  

6. Omvårdnad i könsblandad 

flerbäddssal: anledning till att 

patienterna vårdades i en könsblandad 

flerbäddssal var brist på 

sjukhussängar. Brist på 

kommunikation var identifierad. 

5.Jolley, S, Single rooms 

and patients 

choice. 

2005, England, Nursing 

Standard. 

Att undersöka fördelning av 

en enkelsal på ett NHS 

sjukhus som baseras på 

tydliga kriterier som 

återspeglade patienternas 

valmöjlighet. 

Metod: En kvalitativ studie 

med strukturerade intervjuer 

och kvantitativ design för 

dataanalys användes.  

Urval: 260 patienter (143 

kvinnor och 117 män), varav 76 

patienter vårdades i en enkelsal 

och 184 i en flerbäddssal. 

Analys: En kvalitativ och 

kvantitativ dataanalys 

tillämpades. En konstant 

jämförande metod för kvalitativ 

data användes för att 

Resultatet visade att patienternas val av sal inte 

kunde tillgodoses. Att vårdas i en flerbäddssal 

upplevdes som att patienterna inte kände sig 

ensamma och fick sällskap och skapade en 

känsla av trygghet och förebyggde depression. 

Av 66 patienter var det 15 som föredrog att 

vårdas i en enkelsal och visste varför de är 

placerade i en enkelsal. 36 patienter av 51 

tyckte om att dela sal med andra patienter. De 

patienter som vårdades i en enkelsal ville 

interagera med andra patienter medan de som 

delade sal ville vårdas i en enkelsal. I studien 

förekom patienternas både positiva och 
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identifierad teman. Microsoft 

Excel program användes för 

den kvantitativa 

datainsamlingen. 

negativa aspekter på att vårdas i en enkelsal och 

i en flerbäddssal. 

6.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. 

Syftet med studien var att 

undersöka betydelse av 

sjukhusmiljöns påverkan på 

patienternas interaktion med 

andra patienter med cancer.  

Metod: En etnografisk studie 

med kvalitativa intervjuer. 

Deltagarnas observation och 

semistrukturerade intervjuer 

användes. 

Urval: 85 danskspråkiga 

hospitaliserade deltagare med 

cancer, från två olika sjukhus, 

inkluderades i studien. 26 

patienter, äldre än 18 år, valdes 

att delta i intervjuer. Sex 

patienter tackade nej till att 

delta. 10 män och 10 kvinnor 

ingick i intervjuer. 

Analys: Induktiv tematiska 

strategier användes för 

klassificering av samlad data. 

Ett teoretiskt perspektiv 

användes för att förstå och tolka 

data.  

 

I resultatet identifierades flera teman:  

1. Läkande och icke- läkande miljö: 

interaktion mellan patienter upplevdes 

som främmande med sjukdomen som 

gemensamt. Patienterna kunde inte 

skapa en privatsfär som skydd från 

andra medpatienter. 

2. Undanhållande av information för att 

bevara patienternas integritet: 

patienterna upplevde att all 

konversation i flerbäddssalen 

överhördes och därför undanhöll 

information för vårdpersonal för att 

bevara sin integritet.   

3. Söka skydd från medpatienter: Salen 

där de vårdades i var gemensamt för 

alla patienter och de var beroende av 

varandras sällskap. 

4. Enkelsal eller flerbäddssalar: 

Interaktion i flerbäddssalen var 

oundviklig och patienter föredrog att 

vårdas i en flerbäddssal om de var 

mindre sjuka att integrera med andra 

patienter. Enkelsal beskrevs som 

tråkig och patienterna kände sig 

isolerade. 

5. Icke- acceptans eller uppgivenhet 

gentemot sjukhusmiljö: patienterna 

upplevde en emotionell stress orsakad 

av medpatienter och den fysiska 

miljön generellt. 

7.Malcolm, H. Does privacy 

matter? 

Former 

patients 

2005, New Zealand, 

Nursing Ethics. 

Att belysa patienternas 

upplevelse av avskildhet i en 

flerbäddssal. 

Metod: En kvalitativ studie 

med co- konstruktivistiska 

tillvägagångssätt. 

Semistrukturerade intervjuer 

Tre kategorier identifierades: 

1. Brist på integritet vilket innebar att 

patienter var medvetna på begränsad 

avskildhet samt att uppstod 
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discuss their 

perceptions of 

privacy in 

shared hospital 

rooms. 

användes med en narrativ 

metod.  

Urval: Deltagarna rekryterades 

med hjälp av en 

”snöbollseffekt”. Det deltog 24 

personer (tre män och fem 

kvinnor, medan kön på de andra 

deltagarna inte förekom i 

artikeln). 

Analys: En induktiv analys 

användes för att kategorisera, 

avkorta och framställa data i 

klart definierade teman.  

kamratskap och stöd som erbjöds i 

flerbäddssal. 

2. Draperier var otillräckliga för att ge 

avskildhet från ljud i en flerbäddssal. 

3. Val av privathet/sekretess kunde 

hävda patientens privata information 

vilket innebar att brist på att behålla 

patienternas personliga information. 

Detta sågs som ett hinder för att ha ett 

öppet samtal i en flerbäddssal.  

8.Persson, E., & 

Määttä, S. 

To provide 

care and be 

cared for in a 

multiple-bed 

hospital room. 

2012, Sverige, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences. 

Syftet var att belysa 

patienternas upplevelse av att 

bli vårdade i en flerbäddssal 

samt sjuksköterskornas 

upplevelse av vårdandet av 

patienter i en flerbäddssal. 

Metod: En kvalitativ studie 

baserad på intervjuerna med 

patienter som vårdades i en 

flerbäddssal samt intervjuermed 

två fokusgrupper som bestod av 

sjuksköterskor.  

Urval: 12 sjuksköterskor(en 

manlig sjuksköterska och 11 

kvinnliga sjusköterskor) samt 

16 patienter, varav 8 män och 8 

kvinnor 

Analys: En kvalitativ 

innehållsanalys användes för att 

identifiera teman. Utskriften 

lästes flera gånger för att 

identifiera kategorier och teman 

med hjälp av koder. 

Resultatet presenterades i två delar, 

patienternas intervjuer och sjuksköterskornas 

fokusgrupper. Utifrån patienternas intervjuer 

identifierades tre kategorier: få bekräftelser, ha 

sällskap och ha besökare. Ett till tema tolkades 

utifrån de kategorierna: att skapa sfär för 

privathet. Att vårdas i flerbäddssal beskrivs 

både som positiva och negativa erfarenheter där 

det positiva var att patienterna fick sällskap och 

kände trygghet medan det negativa var svår 

behållen sekretess då andra patienter kunde 

höra samtal mellan sjuksköterska/doktor och 

patienten själv. Utifrån intervjuer med 

fokusgrupper identifierades två kategorier: 

uppleva en vänlig atmosfär och tillhandahålla 

en krävande vård. Utifrån de två kategorier 

identifierades ett tema: integrera personlig vård 

med vård för alla.  

9. Rowlands, J,. & 

Noble, S. 

How does the 

environment 

impact on the 

quality of life 

of advanced 

cancer 

patients? A 

qualitative 

2008, England, Palliative 

Medicine.  

Att belysa patienter 

upplevelse av miljö och 

vilken påverkan miljö har på 

patienternas välbefinnande. 

Metod: En fenomenologisk 

metod användes för att tolka 

data och identifiera 

grundläggande teman. 

Urval: 12 patienter från en 

onkologisk avdelning deltog i 

studien (4 kvinnor och 8 män). 

Semistrukturerade intervjuer 

Fyra huvudteman identifierades:  

1. Vårdpersonalens bemötande: 

Patienterna upplevde vårdpersonalen 

som kompetenta och kunniga. Alla 

patienter vårdades på en fyrbäddssal 

och föredrog sådan miljö. 

Kommunikation mellan vårdpersonal 

och patienter minskade oro och skedde 
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study with 

implications 

for ward 

design. 

användes som spelades in och 

sedan transkriberades. 

Analys: Utskriften lästes om 

flera gånger för att tolka och 

identifiera varje egenskap från 

varje intervju. Egenskaperna 

analyserades och relevanta 

begrepp och likheter 

identifierades som ett tema. 

bättre i enkla rum.  

2. Miljöns betydelse för humor: Alla 

patienter upplevde att vårdmiljö hade 

en stor påverkan på deras humör, 

främjade samverkan och ömsesidigt 

stöd. Patienterna beskrev viktiga 

inslag av miljö såsom renlighet, 

rummet utseende, ljus och frisk luft i 

rummet.  

3. Flerbäddssalar vs. enkelsal: Patienter 

uttryckte ett spontant behov av att 

välja om de ville vårdas i en 

flerbäddssal eller i en enklasal. När 

patienterna kände sig väldigt sjuka 

ville de vårdas i en enkelsal. När de 

ville interagera med andra och vårdas i 

en flerbäddssal och ha sällskap av 

andra. Flerbäddssal upplevdes som 

livlig medan enklasalen som tysta och 

patienterna kände sig avskylda. 

Patienterna valde att vårdas i en 

enkelsal när de ville bevara sin 

integritet och värdighet och inte störa 

andra patienter i flerbäddssalen.  

4. Patienternas förväntningar: Patienterna 

var nöjda över miljön de befann sig i 

och hade positiva erfarenheter. 

5. Betydelsen av naturen och kontakt 

med omvärlden: Det var en viktig 

faktor för patienter och påverkade 

deras välbefinnande positivt.  

10.Webster, C., & 

Bryan, K. 

Older people´s 

views of 

dignity and 

how it can be 

promoted in a 

hospital 

environment. 

2009, England, Journal 

of Clinical Nursing. 

Att undersöka äldre personer 

levda erfarenheter som har 

varit inlagda på sjukhus och 

deras syn på värdighet samt 

utforska vilka faktorer som 

kan främja värdigheten. 

Metod: En deskriptiv 

fenomenologisk design med 

semi-strukturerade intervjuer. 

Manen (1990) 

humanvetenskapliga metod 

tillämpandes för att tillåta 

forskaren dokumentera 

eventuella fördomar som 

I resultatet identifierades faktorer som främjar 

värdighet och presenterades i fem huvudteman: 

1. Integritet: den fysiska integriteten sågs 

som viktigast hos patienter för att 

bevara värdigheten. 

2. Renlighet: sjuksköterskans dåliga 

handhygien påverkade patienternas 

värdighet genom att de inte tvättade 
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uppkom. Detta användes 

eftersom forskaren arbetade i 

direkt kontakt med patienterna i 

den kliniska miljö.  

Urval: 10 patienter deltog i 

studien i åldern 73-83. 

Analys: Colaizzi’s (1978) 

tillvägagångssätt användes för 

att analysera data i detaljer. 

Data transkriberades och all 

data analyserades. Utskrifterna 

lästes igenom ett flertal gånger 

för att sedan gruppera in viktiga 

meningar som handlade om 

integritet och värdighet.  

händerna mellan kontakt med 

patienterna. 

3. Åldrande och värdighet: patienterna 

upplevde att åldrandet var uppenbar 

och bidrog till bristande respekt från 

vårdpersonalen. 

4. Kommunikation: Patienterna upplevde 

att inte kunde bevara sin värdighet när 

vårdpersonalen förmedlade en 

otillräcklig och en olämplig 

kommunikation. 

5. Självständighet och kontroll: 

Patienterna identifierade dessa 

faktorer som väldigt viktiga för att 

kunna bevara sin värdighet genom att 

vara oberoende av andra och att ha 

kontroll över situationen. 

 

 

 


