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ABSTRAKT 
Bakgrund: Tidigare forskning visar att patienter upplever att deras personliga integritet 

bli negativt påverkad under vård på postoperativ avdelning. Utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv upplevs utformningen av den postoperativa avdelningens 

miljö som nödvändig för att kunna observera flera patienter samtidigt, men samtidigt 

att det vid omvårdnadshandlingar är problematiskt att hantera sekretess och integritet.  

Syfte: Syftet med uppsatsarbetet var att belysa och beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter och resonemang över hur man hanterar patientsekretess i den kliniska 

vardagen på en postoperativ avdelning. Metod: Utifrån en kvalitativ ansats 

genomfördes semistrukturerade intervjuer med sex specialistsjuksköterskor inom 

intensivvård. Data har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: 

Resultaten presenteras som tre teman grundade i Watsons omvårdnadsteori. De 

övergripande resultaten som framkommit är; sjuksköterskornas upplevelse över vikten 

att behålla patientens värdighet, skapa privat sfär för patienten samt att se 

omvårdnaden utifrån patientens perspektiv. Slutsats: Att se individen och arbeta 

utifrån ett patientperspektiv avgör hur patienten upplever sin tid på den postoperativa 

avdelningen och är av betydelse för att bibehålla patientens värdighet och sekretess.  

Nyckelord: Integritet, omvårdnad, postoperativ period, sekretess, uppvakningsrum 

ABSTRACT 
Background: Recent research shows that the patients experience their personal integrity 

at a negative way during the time at the postoperative unit. From a nursing perspective 

the experience of the postoperative unit and the environment as necessary to observe 

several patients at the same time, but the privacy and integrity at nursing care 

experiences like defective. Aim: The aim with the master thesis was to highlight and 

describe nurse’s experiences and discussion about how to handle the patient´s privacy 

in the work at the postoperative unit. Method: Semi-structured interviews of six 

specialist nurses in intensive care were used. The data is interpreted on the basis of 

qualitative content analysis. Results: The results presents from three themes of Watsons 

nursing care theory. The overall results that have emerged can be summarized as; the 

nurses experiences to keep the patients dignity, make private sphere and to look at the 

caring from patients perspective. Conclusion: Seeing the individual and working from 

a patient perspective determines how the patient experiences the time in the post-

operative unit and is important in maintaining the patient´s dignity and confidentiality. 

Keyword: confidentiality, nursing care, postoperative period, privacy, recovery room  
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INLEDNING 
Omvårdnad handlar om att befrämja vård och hälsa hos patienten. Att få möjlighet som 

sjuksköterska att skapa en trygghet där patienten upplever sin integritet stå i fokus är 

en viktig del i omvårdnaden. Patientens upplevelse av sin hälsa utgår från den givna 

omvårdnadshandlingen där integriteten är en viktig del av uppfattningen. Ett samtal 

med en patient om privata områden såsom sjukdomsbild, diagnos, intimhygien osv kan 

ibland upplevas svårt på grund av andra patienter som har möjlighet att lyssna till 

samtalet. Detta då det ofta finns flera andra patienter i samma utrymme och ibland 

även anhöriga till både patienten eller till medpatienterna. Vissa patienter är måna om 

att få bibehålla sin privata och individuella information, medan andra patienter är 

mindre noggranna med vem som får höra om deras individuella status. Att studera 

sjuksköterskans uppfattning om sin arbetssituation med att bibehålla patientens hälsa 

är att bidra till patientens upplevelse av omvårdnaden när det gäller integritet och 

sekretess. 

BAKGRUND 

I omhändertagandet och i vården efter en operation befinner patienten sig i en 

främmande miljö som kännetecknas av medpatienter i likvärdig situation och stor 

personalgrupp med hög kompetens i omvårdnad. I studier av Maben et al. (2016) 

framkommer att patienterna upplever denna miljö ur fyra olika dimensioner såsom hög 

säkerhet, gemenskap som kunde vara både nöjd och missnöjd, brist på sekretess samt 

även brist på fysisk komfort såsom egen toalett. Den missnöjda gemenskapen berodde 

på hög ljudnivå samt störningar från medpatienter som kunde skapa oro.  

Patienters erfarenheter av att vistas i vårdutrymmen tillsammans med andra patienter 

upplevs ofta som en ökad säkerhet genom att personalen ständigt finns närvarande. 

Vid behov av omvårdnad finns personal att prata med och berätta vilket behov man 
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som patient har. Genom att se hur personalen genomförde sina arbetsuppgifter med 

andra patienter, ökade känslan av trygghet och säkerhet för egen del (Maben et al., 

2016). Samtidigt kan både empati och support från medpatienter öka tryggheten. 

Genom att dela samma hälsotillstånd kan den gemensamma situationen skapa ökad 

styrka hos patienten (Wong, Lavoie, Browne, MacLeod & Chongo (2013).  

Att få nyttja eget badrum samt bibehålla sin integritet är viktigt, speciellt vid sjukdom 

och vid nedsatt mobilitet då extra behov av omvårdnad behövs. Jämfört mellan åren 

2008 till 2013 har behovet av patientens integritet ökat. Det visas i studien av Reid, 

Wilson, Anderson & Maguire (2015) som undersökt behovet av enkelsal vid 

sjukhusvistelse. 2008 var det ca 63 % av patienterna som ansåg att de kunde dela 

vårdutrymme med andra patienter, medan 2013 var det endast 16 % av de tillfrågade 

som kunde tänka sig dela vårdutrymme.  

Visa hänsyn för patientens integritet är viktigt för att upprätthålla patientens 

välmående och för att säkra tryggheten i relationen till patienten. Att vara diskret med 

information om patientens uppgifter samt att skydda patienten mot kränkande 

behandling när det gäller personliga uppgifter handlar om att vårdpersonalen använder 

sin kunskap om sekretess. Brott mot sekretess finns inom olika områden inom vården 

och uppstår i triage/väntrum, behandlingsrum, operationsutrymmen samt vid allmänna 

utrymmen såsom trapphus är lokaler där sekretessen negligeras. Situationer uppstår 

där patientjournaler innehållande patientuppgifter lämnas öppna där alla 

förbipasserande individer kan läsa uppgifterna eller tillfällen där datorer innehållande 

patientjournaler lämnas utan övervakning (Beltran-Aroca, Girela-Lopez, Collazo-Chao, 

Montero-Perez-Barquero & Munoz-Villanueva, 2016). Den fysiska miljön inom 

slutenvården och dess begränsningar med höga ljudvolymer orsakade av medpatienter 

har förstärkt svårigheten med integriteten. Positiva patientvänliga och etiska miljöer 
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inom hälsovården skapar möjligheter att undvika konflikter såväl som förbättrad 

utgång för patienten (Lin et al., 2013).   

Vårdpersonalen upplever det positivt med flera patienter i samma vårdutrymmen då 

det ökar deras möjlighet till överblick över många patienter och samtidigt att det är 

tidsbesparande. Vidare, att det är lättare att upprätthålla ett bra teamarbete, vilket 

gjorde det möjligt för personalen att finna möjliga medhjälpare vid behov. Personalen 

observerade att patienter sinsemellan fick social kontakt med varandra, vilket hjälpte 

personalen och befrämjade återhämtningen. Erfaren personal ansåg att förebyggande 

fallrisk för patienter underlättades genom att de enkelt kunde uppfatta varningssignaler 

för exempelvis patienter som försökte klättra ur sängen. Varningssignalerna kunde 

bestå av medpatienters varningar eller att övrig personal var uppmärksam (Maben et 

al., 2016).  

I en annan studie noterades att brist på fysiskt utrymme kan minska möjligheten för 

vårdpersonalen för att ta hänsyn och respektera patienters integritet. Brist på utrymme 

vid toaletter och duschar gör det svårt för vårdpersonalen att assistera patienten och 

skapa möjligheter till mobilisering utan att kränka integriteten (Maben et al., 2016). 

Genom att diskutera situationen inom vårdgruppen kan man uppmärksamma integritet 

och sekretess under arbetsmoment och därmed öka både integriteten och sekretessen 

vid omvårdnadshandlingar (Wong et al., 2013).  

Integritet har att göra med vår värdighet som människa. Den mänskliga värdigheten, 

människovärdet, innefattar för oss människor att vi visar respekt för varandra och oss 

själva både som människor och som medmänniskor. Beteende som är nedvärderande 

och förödmjukande kränker en människas integritet. Kränkningen kan vara ett hot mot 

andras respekt för mig själv samt även mot min egen självaktning. En självaktning som 

är en central punkt för all moral (Tranöy, 1993).  
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Bestämmelserna om sekretess syftar till att utgöra ett skydd av integriteten hos 

patienten. Det finns en principiell rätt för patienten att förfoga över sitt integritets-

skydd vilket innebär att patienten kan samtycka till att uppgifter lämnas ut trots att 

uppgiften omfattas av sekretess (Tranöy, 1993). 

Vid kulturella skillnader kan olika synsätt avgöra om vad som är svår och känslig 

information till patienten. Det kan vara tabu att tala om sjukdomar vilket leder till att 

information inte delges patienten i syfte att inte orsaka patienten lidande, ångest eller 

förvärrad hälsa. Olika strategier används inom familjer för att upprätthålla fasader, ett 

sätt kan vara att be vårdpersonalen att inte informera patienten om allvaret i 

situationen. Icke-verbal kommunikation kan te sig motsagt av det verbala budskapet då 

den icke-verbala kommunikationen är stark och tydlig. Verbal kommunikation är 

central i västerländsk kultur, medan andra kulturer kan nyttja den icke-verbala 

kommunikationen mer (Pergert, 2009).  

Värderingen av integritet beror på hur man värderar sin hälsa. En stor medvetenhet 

finns över hur viktig integriteten är för individer, men det finns ingen universell 

definition som antagits. De olika dimensionerna av integritet såsom fysisk, social och 

psykisk – används som abstrakta definitioner ur ett individuellt perspektiv. 

Övergripande syn av integritet tolkas vanligen ur en individs synvinkel och handlar om 

kontroll, otillgänglighet samt tillbakadragenhet. Fysiska och sociala dimensioner av 

integritet är definierade av kontroll som innebär möjlighet för individer att skapa ett 

personligt utrymme och sociala kontakter. Kontrollen inkluderar social makt och 

valfrihet (Heikkinen, Launis, Wainwright & Leino-Kilpi, 2006).  

Att upprätthålla patientens sekretess under samtal med tredje part kan visa sig vara 

svårt. Likaså kan symtomen upplevas olika av patient och tredje part samt att de inte 

alltid har samma syn på problemet. När samtalet pågått en stund så finns risk att 

sekretessen inte längre upprätthålls då sjuksköterskan glömmer bort att det är tredje 
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part sjuksköterskan talar med. Viktigt är att vara lyhörd, kunna ställa rätt frågor samt 

att kunna lyssna mellan raderna i samtalet för att få en helhetsbild av situationen 

(Hermansson, Nordell & Josefsson, 2014). Etiska konflikter kan vara orsak till 

integritetsproblem inom vården samt när lojaliteten brister mellan vårdgivare och 

vårdtagare kan integritetsproblem uppstå (Heikkinen et al., 2006). Bristande hänsyn 

skapar kommunikationssvårigheter mellan patienter och vårdgivare, speciellt när de 

diskuterar känslig information och behandlingsmöjligheter. Förtroendet minskar och 

det uppstår svårigheter att skapa en bra relation mellan patient och vårdgivare (Lin et 

al., 2013). Samtidigt finns behovet hos vårdgivaren att samla in, tolka samt använda den 

givna informationen som behövs för att kunna ge nödvändig behandling. Den givna 

hälsoinformationen ska dock vara skyddad mot integritetskränkande behandling från 

vårdgivaren (Jackson, Kovacs Burns & Richter, 2014).  

Patientdatalagen (SFS 2008:355) informerar i 1 kap. 2 § om informationshanteringen 

inom hälso- och sjukvården. Meningen är att den ska vara organiserad så att den 

tillgodoser patientsäkerheten och är av god kvalitet. Patientens integritet ska 

respekteras genom att personuppgifter ska utformas och behandlas på ett säkert sätt. 2 

kap. 6 § visar att en vårdgivare är ansvarig för personuppgifter och hanteringen av 

dem.  

Att röja en uppgift oavsett om det sker muntligt eller genom utlämnande av allmänna 

handlingar. Röjandet kan ske genom att en allmän handling visas upp eller att någon 

obehörig får läsa handling som inte är allmän. Det saknar även betydelse om uppgiften 

är dokumenterad eller inte före röjandet (Sandén, 2012).  

Teoretisk referensram 

Omvårdnad består av kunskap, omtanke, värderingar och handlingar samt ansvar för 

omsorgshandlingar. Den mänskliga omsorgen liknas vid transpersonella 

mellanmänskliga handlingar som används för att hjälpa någon att öka sin 
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självkännedom, sin kontroll över situationen samt sin egen förmåga till helande, så 

kallad self-healing (Watson, 1993). Det transpersonella definieras som att nå bortom 

individens varande, till det icke ordinarie medvetandet som normalt styr och begränsar 

uppfattningen om världen. Kan också förklaras som i ett sammanhang där två individer 

möts som likvärdiga, djupt involverade i varandra (Clark, 2016). Kärnan ”core” i 

omvårdnadsteorin består av omsorgsrelationer mellan sjuksköterskan och andra 

individer och baseras på moraliska och etiska grunder samt reflektioner över 

omvårdnaden som mellanmänsklig omsorg genom vetenskap, intuition samt kulturell 

och spirituell kunskap (Wagner, 2010).  I processen av omsorg ingår individens 

upplevelse av hälsa – ohälsa och upplevelsen kan förmedlas av professionell 

sjuksköterska genom vetenskapliga, personliga eller etiska medmänskliga 

omvårdnadshandlingar enligt Watson (1993).  

Hälsa handlar om harmoni i både andlig, kroppslig och själslig mening och individen 

som en helhet där enheterna hänger samman. Watson (1993) nämner även att självet så 

som det uppfattas och självet så som det upplevs av individen avgör graden av upplevd 

hälsa. Om det subjektiva jaget är lika stort som det objektiva miget så når individen 

hälsa, men om det subjektiva jaget är på annan nivå jämfört med det objektiva miget så 

kan det tyda på sjukdom och ohälsa. Ohälsa kan tolkas som en disharmoni i själen hos 

en individ, en subjektiv uppfattning som kan uppstå både medvetet eller omedvetet. En 

ängslig och orolig själ kan leda till ohälsa som i sin tur kan leda till sjukdom. Oron kan 

utlösas av stress, som ökar på grund av disharmonin som i sin tur orsakas genom 

sjukdomen (a.a).  

Karativa faktorer är de interventioner som görs av sjuksköterskan i den mänskliga 

omsorgsprocessen med avsikt att bevara det mänskliga hos individen. I Watsons 

omvårdnadsteori ingår tio karativa faktorer, där varje faktor förutsätter en kunskapsbas 

och en klinisk kompetens av sjuksköterskan. Ur ”Watson´s Philosophy and Theory of 
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Transpersonal Caring” har 3 faktorer identifierats som tillämpbara i föreliggande 

uppsatsarbete, då de anses passande utifrån studiens syfte (Alligood, 2014). Den första 

valda faktorn är ”Humanistisk-altruistiskt värdesystem” som värderar sjuksköterskans 

förmåga att se människor som olika och unika individer samt värdesätter denna olikhet. 

Humanistisk och altruistisk värdering kan definieras som förnöjsamhet genom givande 

och utveckling av sig själv. Följande faktor är ”Skapa en stödjande, skyddande samt 

korrigerande psykisk, fysisk, social och andlig miljö” vilket innefattar de åtgärder som 

sjuksköterskan dagligen genomför hos patienten i patientmiljön för att skapa en bra 

omvårdnad. Den tredje faktorn ”Tillgodose existentiella och fenomenologiska krafter” 

innebär att sjuksköterskan behöver nyttja sin förmåga att se varje individ som en unik 

för att kunna se världen ur individens eget perspektiv (a.a).  

Rational 

I litteraturgenomgången redovisad ovan ses att patienter upplever sin personliga 

integritet bli negativt påverkad under vård på postoperativa avdelningar. Samtidigt så 

ses det utifrån ett sjuksköterskeperspektiv att sjuksköterskor upplever den öppna 

miljön som nödvändig för att kunna observera flera patienter samtidigt. Utifrån detta 

ses behovet av att ytterligare studera vilka erfarenheter, upplevelser och uppfattningar 

som sjuksköterskor har kring problematiken rörande patientsekretess i den 

postoperativa kontexten.  

SYFTE 

Syftet med detta uppsatsarbete var att belysa och beskriva sjuksköterskors erfarenheter 

och resonemang över hur man hanterar patientsekretess i den kliniska vardagen på en 

postoperativ avdelning.  
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Frågeställningar 

Hur resonerar sjuksköterskan när det gäller att hantera patientsekretess i den kliniska 

vardagen på en postoperativ avdelning? 

Vilka omvårdnadshandlingar kan sjuksköterskan utföra, utifrån sin profession, för att 

bibehålla eller skapa integritet kring patienten?  

Vilka omvårdnadshandlingar kan sjuksköterskan utföra, utifrån sin profession, för att 

bibehålla eller skapa sekretess kring patienten? 

METOD 

Uppsatsarbetet är genomfört med en kvalitativ ansats där data samlats in genom 

individuella intervjuer och därefter analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. 

Kvalitativ ansats anses vara bra då data kan tolkas på varierande sätt och förståelsen är 

beroende av subjektiv tolkning. Baserad på kommunikativ data krävs förståelse och 

samarbete mellan forskaren och deltagaren för att skapa ett sammanhang (Graneheim 

& Lundman, 2004). Den kvalitativa ansatsen valdes då den inbegriper verbala 

formuleringar, både skrivna eller talade och själva instrumenten består av ord 

(Backman, 2016) som beskriver de synliga och tydliga komponenterna (Graneheim & 

Lundman, 2004). Enligt Polit & Beck (2008) är en kvalitativ ansats flexibel och elastisk 

och är justerbar utifrån datainnehållet samt strävar efter en förståelse av helheten. 

Innehållsanalysen som verktyg anses passande för analysering av resultatet då den är 

beskrivande och tolkande och handlar om mänskliga erfarenheter (Graneheim & 

Lundman, 2004). Då uppsatsarbetet belyser personliga erfarenheter anses intervju vara 

en passande datainsamlingsmetod. För att nå den latenta, underliggande, meningen i 

data som kan nås genom intervjuer så är uppmärksamhet på tystnad, suckar, skratt, 

gester och så vidare nåbart genom personliga intervjuer (a.a).  



 

9 
 

Urval 

Syftet med uppsatsarbetet är studerat hos sjuksköterskor som arbetar på en 

postoperativ avdelning på ett storstadssjukhus i Stockholm. Val av deltagare som ingår 

i studien har skett ur ett lämplighetsurval med hänsyn till att gruppens deltagare är en 

homogen grupp. Inklusionskriterier var utbildade specialistsjuksköterskor inom 

anestesi och/eller intensivvård samt arbetat minst två år inom yrket. Syftet är att nå 

specifik kunskap av denna grupp, vilket gör att urvalsmetoden anses passande. 

Information till deltagarna om samtycke till uppsatsarbetet har getts enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) som innebär att deltagare i uppsatsarbetet blir 

informerade om frivilligt deltagande samt att de kan avstå från deltagande närsomhelst.  

Antal deltagare blev sex för att uppsatsarbetet ska klaras av under planerad tid. Blir det 

för få eller för många deltagare i uppsatsarbetet, kan det skapa problem med vald 

analysmetod (Henricson, 2012).  Verksamhetschefen på vald klinik gav sitt tillstånd till 

genomförandet av uppsatsarbetet på identifierad avdelning, därefter kontaktades 

chefssjuksköterskan vilken i sin tur valde ut de sjuksköterskor som kunde tillfrågas om 

deltagande. De sjuksköterskor som tillfrågades fanns tillgängliga och gav sitt 

medgivande till deltagande efter given information om uppsatsarbetet. Samtliga 

tillfrågade sjuksköterskor valde att delta. Den givna informationen till deltagarna var 

skriftlig och beskrev uppsatsarbetets syfte, vem som var ansvarig för uppsatsarbetets 

innehåll samt kontaktinformation till ansvariga. Vidare att uppsatsarbetet planerades 

genomföras på deras avdelning, att intervjuerna planerades genomföras under deras 

arbetstid med 6 intervjuer, att varje intervjuerna ungefär tog 20 minuter vardera, de 

spelades in för att sedan transkriberas samt att insamlad data behandlas konfidentiellt. 

Deltagandet var helt och fullt frivilligt och varje deltagare kunde närsomhelst avbryta 

sitt deltagande utan att uppge anledning. Resultat av uppsatsarbetet planeras redovisas 

för avdelningen och dess personal efter genomförd studie.  



 

10 
 

Plats för genomförande av intervjuerna var deltagarnas arbetsplats där tillgång till 

avskilt rum fanns. Samma plats för intervjuerna kom att användas till samtliga 

deltagare. Som intervjuare togs situationen som den uppstod och eventuella avbrott i 

intervjuerna förekom. Varje intervju kodades med nummer mot en kodlista som 

förvarats oåtkomligt för obehöriga (Henricson, 2012).  

Datainsamling/Intervju 

Kvalitativ forskningsintervju har valts då den har sitt fokus på mötet mellan deltagaren 

och forskaren. Semistrukturerade intervjuer har skett utifrån en intervjuguide, som 

innehåller fasta frågor, med komplettering av följdfrågor som uppstår under intervjun 

(Henricson, 2012). Frågeguide valdes då den är flexibel i sin funktion genom att 

frågeområden formuleras och används som stöd under själva intervjuerna. Den ger 

även möjligheter att strama upp intervjun med frågor riktade mot det väsentliga samt 

skapar möjlighet att upprätthålla tidsramen (a.a). Innehållet i frågeguiden avsåg de 

övergripande områdena nedan:  

Kan du berätta för mig hur du tänker kring integritet? 

Kan du berätta för mig hur du tillgodoser behovet av integriteten? 

Kan du ge exempel på omvårdnadshandlingar som du använder för att bibehålla eller 

skapa integritet kring patienten? 

Kan du berätta för mig hur du tänker kring sekretess? 

Kan du berätta för mig hur du tillgodoser behovet av sekretessen? 

Kan du ge exempel på omvårdnadshandlingar som du använder du för att bibehålla 

eller skapa sekretess kring patienten?  
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Analys 

I den kvalitativa innehållsanalysen sätts fokus på både det manifesta och latenta 

innehållet. Med manifest innebär det att innehållet i data tolkas såsom det uttrycks, att 

det som sägs och kommer fram i intervjun och som beskriver det synliga kommer att 

bearbetas i analysdelen. Vidare sker en latent innehållsanalys vilket betyder att det 

texten berättar om sätts i relation till underliggande faktorer i meningarna. Både den 

manifesta och den latenta innehållsanalysen handlar om innehållet i data, men 

tolkningen av innehållet sker på olika djup (Graneheim & Lundman, 2004).   

Efter varje genomförd intervju påbörjades transkribering ordagrant och därefter analys 

av transkriberad data. Analyserna har skett induktivt genom att utgå från innehållet i 

data. Den huvudsakliga analysen sker kontinuerligt under själva 

datainsamlingsmomentet. I analysen gäller det att komma bortom det triviala i data för 

att fånga en helhetsbild av den viktiga primära underliggande orsaksmekanismen 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

Verbal transkribering av inspelad data är kritiska moment där forskaren behöver 

översätta data adekvat samt reflektera och validera data (Polit & Beck, 2008). Indelning 

av data sker i analysenheter såsom meningsbärande enheter som är en konstellation av 

ord eller meningar som relaterar till samma centrala innebörd genom deras innehåll och 

sammanhang. Databearbetningen av intervjuerna med analysenheterna har skett 

stegvis genom reducering, destillering samt kondensering av data. Reduktionen av 

texten och dess innehåll har därefter skett genom att koncentrera fakta, dock utan att 

påverka kvaliteten. Destilleringen av texten görs som nästföljande steg för att ta fram 

det abstrakta i innehållet. Kondenseringen genomfördes och refererar till processen att 

minska ned texten men ändå behålla kärnan i innehållet (Graneheim & Lundman, 

2004). 
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Processen med att kondensera texten är abstrakt och kallas för abstraktion då det 

beskriver innehållet på en högre logisk nivå. Vid bearbetning av data genom 

abstraktion har kategorier skapats för att dela in resultatet i överskådliga indelningar. 

Exempelvis de meningsbärande enheterna, som ses i tabell 1 nedan, ”Skärma av 

patienten vid behov”, ”Patienterna kan då inte se varandra” och ”Begränsar vad jag 

pratar om” blev kondenserade meningsenheter såsom ”Skärma av patienten”, 

”Avskildhet för patienten” och ”Begränsat samtal” som står för händelsen eller 

fenomenet som ska förstås i relation till sammanhanget. Kategorin blev ”Skapa privat 

sfär för patienten” som är själva kärnan i kvalitativa innehållsanalysen och står för ett 

gemensamt innehåll i resultatet där ingen data är utesluten på grund av bristande 

kategori alternativt att ingen data fallit mellan olika kategorier. Ett tema innehåller flera 

meningar och genom att skapa ett tema länkas underliggande meningar ihop i 

kategorier som tillsammans bildar ett tema (Graneheim & Lundman, 2004).  

Tabell 1 över kategori ”Skapa privat sfär för patienten” 

Meningsenheter Kondenserade meningsenheter Kategorier 

   

Skärma av patienten vid 

behov 

Skärma av patienten Skapande av privat sfär för 

patienten 

   

Patienterna kan då inte se 

varandra 

Avskildhet för patient  

   

Begränsar vad jag pratar om Begränsat samtal  

 

De kategorier som skapats under analysfasens gång har därefter applicerats till de 

valda karativa faktorerna från Watsons (1993) omvårdnadsteori. De tre karativa 

faktorer som identifierades står för samband mellan studiens syfte och de kategorier 
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som skapats utifrån data. Den första faktorn ”Humanistisk-altruistiskt värdesystem 

värderar sjuksköterskans förmåga att se människor som olika och unika individer samt 

värdesätter denna olikhet” handlar om sjuksköterskans förmåga att se patienten som en 

unik individ vilket är passande till de kategorier som skapades såsom ”Bibehålla 

patientens värdighet” och ”Upprätthålla patientens självkänsla”. Följande faktor 

”Skapa en stödjande, skyddande samt korrigerande psykisk, fysisk, social och andlig 

miljö innefattar de åtgärder som sjuksköterskan dagligen genomför hos patienten i 

patientmiljön för att skapa en bra omvårdnad” står för kategorierna ”Skapa privat sfär 

för patienten” och ”Överföring av information mellan personal”. Den sista valda 

karativa faktorn ”Tillgodose existentiella och fenomenologiska krafter innebär att 

sjuksköterskan nyttjar sin förmåga att se varje individ som unik för att kunna se världen 

ur individens eget perspektiv” är passande till kategorierna ”Se omvårdnaden utifrån 

patientens perspektiv” och ”Se patienten som en individ”.  

Etiska överväganden 

God forskningssed används i studien och innehåller begrepp som anses viktiga såsom 

sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet enligt Vetenskapsrådet 

(Hermerén, 2011). Krav på tystnadsplikt inom hälso- och sjukvårdens områden nyttjas 

där sekretess gäller om patienter och uppgifter om dem. Uppgifter som ingår under 

sekretess är de som faller under offentlighets- och sekretesslagen. Anonymitet innebär 

att forskningsmaterial avidentifieras och inte kan kombineras ihop med uppgifter om 

en specifik individ. Skydd mot att obehöriga tar del av uppgifter om enskilda individer 

kallas för konfidentialitet. Endast forskare inom studiegruppen anses vara behöriga och 

får tillgång till materialet. Vidare är uppsatsarbeten undantagna enligt 

Etikprövningslagen då de ej anses vara forskning, dock har hänsyn tagits till de olika 

aspekterna i lagstiftningen under arbetet med denna studie (a.a).  
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Yrkesetiska normer i studien finns, tre stycken, såsom god vetenskap som innebär att 

göra ett gott arbete med studien. Att följa anvisningar och normer som är generella på 

arbetsplatsen gällande diskriminering, mobbning samt när det gäller frågan att ta emot 

gåvor från patienter eller industrin efterlevs. Den tredje normen är att tjäna 

mänskligheten samt ha respekt för mänskligt liv vid arbete med studien. Dessa etiska 

förhållningssätt har använts till denna studie och dess insamlade data (Codex, 2016-12-

18) 

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån de tre karativa faktorerna i Jean Watsons 

omvårdnadsteori. Varje kategori som skapats av data med kvalitativ innehållsanalys 

har samlats under respektive karativ faktor som ett enhetligt tema. Övergripande visas 

resultatet i tabell 2, för att sedan redovisas närmre under respektive karativ faktor.  

Tabell 2. Övergripande resultat över de karativa faktorerna 

Humanistisk-

altruistiskt 

värdesystem 

Skapa en stödjande, skyddande samt 

korrigerande psykisk, fysisk, social och andlig 

miljö 

Tillgodose existentiella och 

fenomenologiska krafter 

   
Bibehålla 

patientens 

värdighet Skapa privat sfär för patienten 

Se omvårdnaden utifrån 

patientens perspektiv 

   
Upprätthålla 

patientens 

självkänsla Överföring av information mellan personal Se patienten som en individ 
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Humanistisk-altruistiskt värdesystem värderar sjuksköterskans förmåga att se människor 

som olika och unika individer samt värdesätter denna olikhet.  

Bibehålla patientens värdighet 

En gemensam beskrivning av respondenterna är behovet att som patient få behålla sin 

integritet och att inte behöva uppleva sig utlämnad, en viktig del av sjuksköterskornas 

värdering av patientens upplevelse under vårdtiden.  

En respondent uppgav ”… att man får behålla sin, ja vad ska jag säga, integritet, att man får 

behålla sin självständighet, när man hamnar i utsatta situationer. Det betyder ju väldigt mycket, 

både för mig och för dem jag vårdar. Att man tillgodoser individens integritet. Att man tar 

hänsyn till det, det är viktigt.” Medan en annan respondent uttryckte det som ”…att man 

ska respektera människan.” 

”Integritet är att man får behålla sitt revir, ens eget personliga revir samtidigt som integritet kan 

vara att skjortan ligger uppknäppt på en patient. ” enligt en respondent.  

I respondenternas berättelser delas erfarenheten att när patienten befinner sig i 

patientsängen ställs även krav på att omvårdnadshandlingarna ska föregås av 

information om vad som behöver genomföras. Det handlar om att som sjuksköterska 

inte bara gå fram till patienten och lyfta på täcket utan att först informera patienten om 

vad som behöver göras samt hur tillvägagångssättet är. Att få behålla lite av sig själv, 

som en respondent svarade, och att inte bli utlämnad utan rätten till information om 

vad som ska göras för att behålla sin självbild. En respondent sa ”… brukar känna att hur 

skulle jag vilja ha det om jag låg där.” 

Upprätthålla patientens självkänsla 

Genom att låta patienten vara delaktig i beslut som rör deras omvårdnad och därmed 

bibehålla patientens självbestämmande så menar respondenterna att patientens 

självkänsla upprätthålls. Ett sätt kan vara att skapa ett rum där patienten upplever sig 
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avskärmad från övriga medpatienter och därmed inte kränks vid omvårdnaden.  Som 

en respondent uttryckte det ”åhh, patientens självbestämmande ehh att jag inte fläker ut 

patienten, säger typ en omvårdnadssituation, att jag typ täcker den övre delen om jag tvättar den 

nedre, att jag drar för gardinerna så att de andra inte ser, så att patienten får som ett litet rum. 

Skapar ett rum alltså. Ehh, nämen så att patientens självkänsla inte kränks. Ehh, man ser den 

som en människa”. Ett annat sätt respondenterna gav uttryck för, kan vara att man frågar 

patienten, eller berättar vad som ska göras, så att patienten får möjlighet att medverka 

vid omvårdnaden. Kan handla om en omvårdnadsåtgärd alternativt att ge antibiotika 

eller smärtlindrande läkemedel.  

Skapa en stödjande, skyddande samt korrigerande psykisk, fysisk, social och andlig miljö 

innefattar de åtgärder som sjuksköterskan dagligen genomför hos patienten i 

patientmiljön för att skapa en bra omvårdnad.  

Skapa privat sfär för patienten 

Genomgående har respondenterna nämnt vikväggar som används för att skärma av 

patienten vid behov. Patienterna kan då inte se varandra samtidigt som övriga som 

passerar genom uppvakningsavdelningen inte heller kan se vad som pågår bakom 

skärmarna. Omvårdnadshandlingar såsom urinscanning, urintappning, omläggningar, 

bäddning kan då utföras utan att övriga patienter eller vårdpersonal behöver se vad 

som sker. Även flyttbara dragspelsväggar används för att skärma av. ”Så att man inte 

kan se sånt man håller på med innanför väggarna om man inte ställer sig så där precis vid 

väggarna och tittar ner då.” som en respondent uttryckte det.  

Ljud hörs alltid, beroende på hur högt sjuksköterskan eller patienten pratar, så hörs det 

ut från de avskärmande väggarna. ”Man kan ju prata tystare, i och för sig, men det är inte 

alltid man kan göra för det kan vara en äldre människa jag pratar med och den kan höra dåligt. 

Då behöver jag prata högre, det kan vara svårt.” 
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En annan respondent uttryckte det som ”Jaa, att jag inte pratar högt och om patienten så att 

andra patienter hör. Nää, jag viskar inte, pratar i vanlig ton, jag höjer inte rösten, jag försöker 

kanske att inte prata om allt mellan himmel och jord när de är, alltså, jag begränsar vad jag 

pratar om när jag är hos patienten. Andra hör ju annars.” 

Överföring av information mellan personal 

Om det finns patient på uppvakningsavdelningen med uttalad sekretess så beskrivs det 

av respondenterna ”…brukar markera i våran patientliggare med SE om det är en patient med 

sekretess. En ruta vi kryssar i.” En handling som respondenterna nämner är att de 

kontrollerar id-bandet på patientens handled utan att säga personnumret högt, för att 

undvika att patienterna runt omkring hör identiteten. Vid telefonsamtal från anhöriga 

får sjuksköterskorna fråga patienten om den anhöriga som ringer får ta emot 

information om patienten. En respondent svarade att ”Då får jag fråga patienten, om den 

personen som ringer. Om jag får prata med den personen som ringer och det gör jag, frågar 

alltså.” Respondenterna nämner även att de använder motringning alternativt kodord 

till anhöriga ”…ibland har man ju koder då, som man säger som anhörig eller vem det nu 

gäller, i telefon.” 

”Sen är det ju så att vi jobbar tillsammans och om någon ska gå ut på rast så vet vi alltid lite om 

varandras patienter, vi som är på samma sal. För att kunna hjälpas åt och kunna gå på rast, jaa.” 

Respondenterna berättar att ronderna på deras avdelning till stora delar genomförs 

bedside vilket innebär att ronden genomförs av vårdpersonalen som står bredvid 

patientsängen. Det förekommer stunder när det kan bli lite konstigt för patienten själv 

genom att den rondande vårdpersonalen pekar på uppgifter i deras dokumentation 

istället för att säga uppgifterna högt. En respondent sade ”…det blir lite konstigt eftersom 

vi står och pekar och patienten tycker kanske att det blir lite konstigt när vi står och pekar istället 

för att säga vad som står.” En positiv upplevelse av bedside rapportering mellan 

sjuksköterskorna var att de kunde visa hur patienten ser ut samtidigt som de 
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rapporterade över informationen om patienten. Risken att missa vissa moment 

minskade. En respondent uttryckte sin uppfattning om rapportering utan bedside  ”.. 

för då måste du fysiskt gå till patienten sen och på uppvaket vill de ju fortsätta med sitt jobb, och 

jag kanske måste springa till en annan patient. Så då tar man sig inte den tiden på en gång och 

går och tittar. Och så kommer man en timme senare, och då vet man inte om det förändrats.” 

Tillgodose existentiella och fenomenologiska krafter innebär att sjuksköterskan nyttjar sin 

förmåga att se varje individ som unik för att kunna se världen ur individens eget 

perspektiv.  

Se omvårdnaden utifrån patientens perspektiv 

Respondenterna beskriver det som att patienterna vanligtvis är trötta under 

uppvakningstiden orsakat av mediciner som gör att patienterna lätt glömmer det de 

hör. Det sägs att det inte är säkert att patienterna kommer att minnas själva 

uppvakningstiden heller.  Generellt anses patienten bli utlämnad på något sätt, eller att 

patienten tar på sig rollen som utlämnad under vårdtiden.  

Om patienten kan, så får och bör den ringa till sina anhöriga själv och berätta att 

operationen är färdig, vilket är ett sätt att stärka patienten.  

Se patienten som en individ 

En respondent svarade att hon upplevde sig duktig på att försöka se personen bakom. 

Genom att försöka se människan och därigenom hitta ett sätt att förhålla kunde hon låta 

patienten behålla sin integritet. ”För att hitta personen bakom och det brukar komma lite sånt 

där som man kan fortsätta prata om, och då på nåt sätt så hittar man personen. Inte bara 

patienten, och det är också integritetsskapande. Jaa, det är det, jaa. För då är det inte bara en 

patient, utan en person. Och det är väldigt viktigt tycker jag.” Likaså kan anhöriga vara med, 

enligt respondenterna, under uppvakningstiden efter operation och stärka patienten 

med sin verklighet. Ibland kan förvirring uppstå och det kan vara skönt för patienten 

att ha någon med sig som de känner igen, någon som står för deras verklighet utanför 
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operation. Men vid bedside ronden behöver ibland, beroende på situation, den 

anhörige gå ut och vänta medan ronden pågår.  

”Vi försöker så gott vi kan med de resurser vi har, men det e inte alltid 100. Nää, det är just 

lokaler, ljud och inte möjligheter att ha avskildhet. Det är väl de sakerna som e de största 

bovarna. För integritet, tycker jag.” 

Diskussion 

Utifrån syftet med studien, om att belysa och beskriva erfarenheter och resonemang hos 

sjuksköterskor gällande deras hantering av patientsekretess, framkommer i resultatet 

att det uppstår situationer som kan vara svårhanterliga ur sekretess synpunkt. Det 

handlar främst om svårigheter att upprätthålla patientsekretessen på grund av miljön 

såsom utformning av lokaler, ljud och avsaknad av möjligheter till avskildhet. 

Samtidigt framkommer att deltagande respondenter har stor och bred erfarenhet av 

omvårdnad då de berättar om hur de lyssnar av patienter och utifrån patienters behov 

och perspektiv genomför omvårdnadshandlingar samtidigt som de anser att miljön kan 

bidra till försämrad patientsekretess. 

Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis framkommer som uppsatsarbetets viktigaste resultat att 

respondenterna har stora erfarenheter inom sekretess och integritet vilket tydliggjorts 

under intervjuerna. Att de får möjlighet till skapande av privat sfär åt varje patient, 

täcka behovet av att få behålla patientens integritet under omvårdnadshandlingarna 

och inte uppleva sig utlämnade är genomgående någonting som respondenterna har 

med sig när de utför omvårdnad hos patienterna. Återkommande var respondenternas 

upplevelse över att se omvårdnaden utifrån patientens perspektiv samt att behålla 

patientens värdighet. Dessa omvårdnadsåtgärder nämner Jean Watson (1993) i sin teori 

för omvårdnad som förutsättningar för att den transpersonella relationen ska fungera. 
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Sjuksköterskans individuella förmåga till insikt i patientens situation avgör vilka 

handlingar, ord, beteenden, kroppsspråk och intuition som möter patienten.  

Respondenternas resonemang under arbetets gång över hur de kan skapa en 

omvårdnadssituation där sekretessen bibehålls upptar en stor del av omvårdnaden. 

Miljön som respondenterna och patienterna befinner sig i, med lokaler som inte främjar 

avskildhet samtidigt som många olika ljud från både patienter och vårdpersonal 

genomsyrar lokalerna, tolkar jag som en utmaning i arbetet.  Reid et al (2015) som 

genomförde en studie om behovet av enkelsalar för patienter visar att det endast var 16 

% av de tillfrågade patienterna som ansåg att de kunde dela utrymme med andra 

patienter utifrån deras behov av integritet. Min personliga tolkning blir då att de övriga 

84 % av patienterna inte önskar dela vårdutrymme med övriga patienter. Om vi sätter 

det i sammanhang med respondenternas beskrivning av den postoperativa miljön kan 

det kanske förklara patienternas önskan om tystnad och avskildhet under vårdtiden. 

Levinas (1992) diskuterar ensamheten och dess kärna och nämner att vi är omgivna av 

varelser och ting och att relationer upprätthålls mellan individerna. Genom vår syn, 

beröring, inkännande samt det gemensamma arbetet vi utför är vi tillsammans med de 

andra. Samtidigt är vi som individer helt ensamma där vi existerar genom existerandet 

och utan relationer till varandra. Nämns även att vi existerar bredvid varandra 

samtidigt som vår relation till oss själva förblir något inre vi inte delar med oss av. Den 

integritet som Reid et al (2015) beskriver om att 84 % av patienterna önskar enkelsalar, 

kan stå för det existerande som Levinas (1992) diskuterar, ett existerande som står för 

vår individuella existens samt Watsons (1993) tolkning av vår medvetenhet och 

kunskap om våra egna individuella behov av omsorg.  

Informationen till patienterna inför omvårdnadshandlingar visade sig vara en viktig del 

i omvårdnaden. De omvårdnadshandlingar som respondenterna reflekterar över, för att 

bibehålla eller skapa integritet kring patienterna, är att låta patienten få behålla sin 
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värdighet genom att informera patienten om vad som kommer att ske och även 

informera hur omvårdnaden kommer att genomföras. Beltran-Aroca et al. (2016) 

verifierar kunskapen om att säkra tryggheten i relationen till patienten för att 

upprätthålla patientens välmående och integritet. Respondenterna i detta uppsatsarbete 

ansåg även att patienterna bör behålla sitt personliga revir genom att exempelvis låta 

skjortan dölja de delar av kroppen som inte behöver vara synliga. Att låta patienten 

behålla sin självbild är en återkommande reflektion från respondenterna. Liknande 

tankebanor använder Jean Watson (1993) i sin omvårdnadsteori där omsorgens värde 

bygger på den självöverbryggande, kreativa sjuksköterskan som har för avsikt att 

arbeta utifrån handlingar som baseras på kunskap. Den positiva förändringen som sker 

av omsorgens handlande blir ett resultat som endast kan bedömas utifrån patientens 

välbefinnande. Min reflektion om omvårdnad för sjuksköterskan på en postoperativ 

enhet handlar om att arbeta utifrån kunskap såsom Jean Watson (1993) tar upp i sin 

omvårdnadsteori samtidigt som sjuksköterskan har en annan människas liv i sin hand 

under arbetets gång med patienterna.  

Sekretessen, som är det övergripande syftet i detta uppsatsarbete, kan upprätthållas 

genom att skapa ett utrymme, ett rum, där patienten inte upplever sig utsatt under 

omvårdnaden visar resultatet. Respondenterna berättar att de skapar en privat sfär åt 

patienten, och rummet kan skapas genom vikväggar som skärmar av rummet från 

övriga omgivningen. Denna avskärmning som nämns gör att passerande vårdpersonal 

eller patienter inte kan se vad som försiggår bakom skärmarna.  Respondenterna 

berättade att ljud dock var svårt att få bort, ljud hördes alltid runt patienterna trots 

avskärmningarna. Likaså om vårdpersonal pratade högt så hördes även det bland 

övriga patienter.  

De patienter som bemöts med ett nedvärderande och kränkande beteende kan uppleva 

situationen som kränkande enligt Tranöy (1993) som även nämner att människovärdet 
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bedöms utifrån respekten man visar mellan varandra. Enligt respondenterna fanns 

situationer, såsom ronderna, där vårdpersonal och patienter kunde uppleva situationer 

som konstiga. När vårdpersonalen pekar i journalerna istället för att prata med 

varandra, och patienterna inte riktigt får möjlighet att följa med i diskussionerna kunde 

det uppstå frågetecken hos patienterna.  Vårdpersonalen hade då sekretessen i åtanke, 

vilket patienterna inte alltid var informerade om. Dessa situationer kan bidra till en 

upplevd känsla hos respondenterna att patienterna ansågs vara utlämnade, vilket var 

återkommande i intervjuerna. Enligt Meissner, Komann, Erlenwein, Stamer & Scherag 

(2017) förefaller information till patienterna vara av stor vikt för hur patienterna 

upplever sin tid på den postoperativa avdelningen. Deras studie visar bland annat på 

hur stor skillnaden är i smärtupplevelse hos patienter beroende på den information de 

fått under sin vårdtid. Resultatet i deras studie visar att smärtan upplevdes kraftigare 

hos de patienter som fått mindre information jämfört med de patienter som fått mer 

information och hade en mindre smärtupplevelse. 

Förutsättningarna för en transpersonell omsorgsrelation enligt Jean Watson (1993) är att 

främja den mänskliga värdigheten som innebär att låta en individ få möjlighet till 

självbestämmande. Vid tolkning av resultatet i detta uppsatsarbete visar 

respondenterna att de ägnar mycket tid åt att skapa förutsättningar för patienterna att 

uppleva omvårdnad som innehåller både sekretess och integritet utifrån situationerna. 

Det visar sig utifrån respondenternas berättelser där de försöker se individen bakom, 

försöker se människan och samtidigt försöker förstå hur patienten upplever sin tid på 

den postoperativa avdelningen. 

Metoddiskussion 

Vald metod till uppsatsarbetet är kvalitativ innehållsanalys som ger forskaren möjlighet 

att tolka data utifrån det djup som framkommer i resultatet. Det manifesta resultatet har 

gett information över respondenternas uppfattning om sekretess, där de har beskrivit 
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hur de uppfattar att de genomför omvårdnadshandlingar. Deras uppfattning är att de 

inför varje omvårdnadshandling reflekterar över sekretess i samband med de 

omvårdnadsåtgärder som genomförs på den postoperativa avdelningen. Samtidigt som 

resultatet innehåller en latent del som visar på deras gemensamma erfarenhet över hur 

de hanterar sekretess vid omvårdnadshandlingar. Att nå denna kunskap med annan 

analysmetod hade inte gett samma djup i resultatet som den kvalitativa 

innehållsanalysen har gett detta uppsatsarbete, anser jag. Vald metod har därmed ökat 

styrkan i resultatet, enligt min åsikt.  

För att nå trovärdighet ”trustworthiness” enligt Graneheim & Lundman (2004) behöver 

en utvärdering genomföras som relaterar till de fynd som kommit fram i resultatet. 

Hade studien genomförts med kvantitativ analys så var det validitet, pålitlighet samt 

generaliserbarhet som diskuterats inom ramen för trovärdighet. Nu har detta 

uppsatsarbete genomförts med kvalitativ analysform, vilket gör att trovärdigheten 

tolkas utifrån förtroende, pålitlighet samt överförbarhet. När det kommer till detta 

uppsatsarbete anser jag att uppsatsarbetet genomförts enligt de riktlinjer och normer 

som Graneheim & Lundman (2004) rekommenderar. Förtroende och pålitlighet över att 

uppsatsarbetet är genomfört korrekt utifrån riktlinjerna anser jag som forskare vara 

högt. Anser detta utifrån vetskapen om att stöd till genomförandet av detta 

uppsatsarbete har skett av en erfaren handledare som också validerat rimligheten i 

uppsatsarbetets fynd. Har även i resultatdelen gett exempel med citat som ger läsaren 

möjlighet att validera fynden själv. Fynden som redovisats har vägts i ljuset av 

existerande litteratur och teoribildning. Hantering av data och fokus på processer inom 

den kvalitativa innehållsanalysen har genomsyrat arbetets gång bland annat genom att 

valet av storstadssjukhus är gjort utifrån forskarens behov av att få respondenter med 

stor och bred erfarenhet inom området. Då genomsnittstiden för respondenterna som 

Specialistsjuksköterskor inom intensivvård var 16,8 år med ett spann mellan 5-26 år, 



 

24 
 

anser jag att de uppnått en mycket stor kunskap inom området. För att nå en bättre 

möjlighet till överförbarhet av resultatet från detta uppsatsarbete, behöver fler studier 

visa på likvärdigt resultat. Detta då materialet i detta uppsatsarbete är litet begränsat.  

Valet av teoretisk referensram blev Jean Watsons omvårdnadsteori (1993) som 

innefattar kunskap om den transpersonella omsorgen.  Det är eftersträvansvärt att 

individer möts som likvärdiga och att de är involverade i varandra såsom en 

specialistsjuksköterska inom intensivvården är involverad i patienten på den 

postoperativa avdelningen. Kärnan, ”core”, i omvårdnadsteorin består av relationen 

mellan individerna och den baseras på både moraliska och etiska grunder av 

omvårdnaden. Då detta uppsatsarbete i huvudsak handlar om hantering av sekretess i 

relation till patienters omvårdnadshandlingar mellan vårdpersonal och patient anser 

jag att Jean Watsons (1993) omvårdnadsteori kan bidra till att de etiska, vetenskapliga 

och medmänskliga handlingarna tas fram. Visas i den karativa faktorn som bidrar till 

att tydliggöra analysen av den kunskap som resultatet visar. Syftar på kategorin ”Skapa 

en stödjande, skyddande samt korrigerande psykisk, fysisk, social och andlig miljö” 

som möjliggör att presentera citatet ” Jaa, att jag inte pratar högt och om patienten så att 

andra patienter hör. Nää, jag viskar inte, pratar i vanlig ton, jag höjer inte rösten, jag försöker 

kanske att inte prata om allt mellan himmel och jord när de är, alltså, jag begränsar vad jag 

pratar om när jag är hos patienten. Andra hör ju annars.” Citatet tydliggör hur 

respondenten reflektera över patientens situation genom etisk, vetenskaplig och 

medmänsklig handling.  

Problem som uppstått under uppsatsarbetets genomförande har varit att vissa av 

respondenterna tolkade sekretess och integritet som likvärdiga ord när orden användes 

i samma fråga. Detta gjorde att frågeguiden fick delas upp i frågor riktade specifikt mot 

sekretess samt frågor riktade specifikt mot integritet för att nå kunskap inom respektive 
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område.  När frågorna blev uppdelade var det lättare att få svar inom respektive 

område på frågorna av respondenterna, enligt min uppfattning.   

Fördelar med detta uppsatsarbete är att respondenterna kommer från ett 

storstadssjukhus med en postoperativ avdelning som har stort patientflöde, vilket ger 

respondenterna stor erfarenhet och kunskap inom området. Begränsningar som 

upplevts under uppsatsarbetets gång är tiden. Hade det funnits längre tid till att 

genomföra uppsatsen skulle ett större antal respondenter deltagit vilket gjort att 

resultatet då hade kunnat vara överförbart till liknande kontext. Nu är det en 

tidsbegränsning på uppsatsarbetet, vilket gjort att antalet informanter blev sex till 

antalet för att hinna genomföra uppsatsarbetet inom tidsramen. 

Slutsats 

Patientens behov av omvårdnad styr sjuksköterskornas bedömning av både integriteten 

och sekretessen.  Att se individen bakom, försöka se människan och samtidigt försöka 

förstå ur ett patientperspektiv hur patienten upplever sin tid på den postoperativa 

avdelningen är av betydelse för att bibehålla patientens värdighet och sekretess.  

Betydelse för omvårdnad 

Vid tolkningen av data har reflektioner uppstått inom området sekretess och den miljö 

som patienter och sjukvårdspersonal befinner sig i. Fortsatt forskning föreslås ske inom 

området sekretess och miljö för den postoperativa patienten, då min uppfattning utifrån 

resultatet visar att den postoperativa avdelningens miljö har stor betydelse för 

specialistsjuksköterskornas möjligheter till att utföra omvårdnadsåtgärder samtidigt 

som de bibehåller patientens värdighet och upprätthåller sekretessen. 
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