
Abstrakt 

Det finns flera dimensioner av integritet och integritet är en patienträttighet, både 

enligt lag och enligt Europakonventionens mänskliga rättigheter och FN:s universella 

mänskliga rättigheter. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer som 

kan påverka patienters integritet inom sjukvården Metoden som användes var 

systematisk litteraturstudie. Databassökningen gjordes i Cinahl och PubMed och tolv 

vetenskapliga studier inkluderades. I resultatet beskrevs att både sjuksköterskor och 

patienter upplevde att patienters integritet respekterades men att integriteten borde 

respekteras högre. Faktorer som kunde påverka patienters integritet inom sjukvården 

var; patienters och vårdpersonals upplevelser av integritet, individ och situation, 

vårdpersonalens förutsättningar, avdelningens utformning och patientens tillgång till 

en egen sfär och eget territorium, vårdpersonalens kunskap om lagar, 

avdelningskultur samt att man som vårdpersonal hade en holistisk syn på patienten. 

Sjuksköterskan och annan vårdpersonals ansvar för att bevara patienters integritet var 

att ha kunskap om hur vårdmiljö och avdelningskultur kan inverka på patienters 

integritet. Sjuksköterskan och annan vårdpersonal borde även ha kunskap om 

gällande lagar samt informera och utbilda kollegor och gemene man om vikten av 

patientintegritet. Med tanke på att många som arbetar inom vården hade dålig 

kunskap om gällande lagar om integritet så anser jag att det behövs vidare forskning 

om orsaker till detta. 

 

Nyckelord: Integritet, Litteraturstudie, Omvårdnad, Rättigheter, Upplevelser 
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Bakgrund 
 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska hälso- och sjukvård bedrivas med 

respekt för patientens självbestämmande och integritet och verksamheten ska enligt 

socialtjänstlagen (2001:453) bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet (Wilow, 2004, s.121, 635). Både i 

Europakonventionens mänskliga rättigheter (jfr European Council 1998) och i FN:s 

universella mänskliga rättigheter (jfr United nation 1948) går det att läsa om 

individens rätt till integritet. 

 

Integritet är ett grundläggande mänskligt behov (Heikkinen et al. 2006 & Leino-Kilpi 

et al. 2001) och det har länge varit en grundläggande princip i det svenska samhället. 

Inom sjukvården har frågor som rör patientens rättigheter tagit stor plats (Andersson, 

1996, s.59).  Det finns flera dimensioner av integritet (Heikkinen et al. 2006 & 

Leino-Kilpi et al. 2001). I en studie beskrivs fyra olika dimensioner av integritet; 

fysisk integritet, psykisk integritet, social integritet samt informationsintegritet. 

Fysisk integritet har att göra med till vilken grad en person väljer att vara fysiskt 

tillgänglig inför andra, hit räknas den personliga sfären och personligt territorium. 

Den personliga sfären är ett osynligt område runt kroppen, vart gränsen går till denna 

sfär beror på individen. Ett personligt territorium är en personlig plats, till exempel 

ett hem eller patientens egen plats på ett sjukhus där det finns en möjlighet att få vara 

ostörd. Psykisk integritet handlar om individens identitet, autonomi, självutveckling 

samt privata tankar och känslor och till vem och under vilka omständigheter 

individen delar med sig av dessa olika tankar och känslor. Social integritet är hur väl 

individen kan kontrollera sina sociala kontakter fritt från påverkan av andra. 

Informationsintegritet gäller journalsekretess och annan informationssekretess 

(Leino-Kilpi et al 2001). Enligt patientjournallagen (1985:562) får bara berörd 

personal ta del av patientens journalhandlingar (Wilow, 2004, s186-188). En 

nödvändig ingrediens inom professionell omvårdnad är att kunna hålla en balans 

mellan måsten i vården och patientens integritet. Är respekten för patientens 

integritet för stark kan det leda till en låt-gå-attityd och likgiltighet medan en för 

stark auktoriskt ingripande kan innebära föremyndarattityd och maktmissbruk 

(Thorsén, 1997, s.143-149).  
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På sjukhus har patienter begränsad kontroll över sin integritet (Leino-Kilpi et al. 

2001). Det som är en självklarhet för personalen behöver inte alltid vara självklart för 

patienterna. Vårdpersonalen måste hela tiden ha i åtanke att varje patient är en ny 

patient som kanske aldrig tidigare varit i kontakt med sjukvården. Viktigt är att tala 

om för patienten vilka rättigheter som finns. Det kan behövas både muntlig och 

skriftlig information om lokaler och rutiner för att få patienter medvetna om dessa 

möjligheter (Andersson, 1996, s. 137, 139, 146, 154). 

 

Att ha sin egen plats kan ha en god inverkan på omvårdnad (Wikström, 1997, s.107). 

Den enskilde patienten bör ha tillgång till sin skyddade sfär där störningsmoment kan 

stängas ute. Att dela rum med andra sjuka människor kan ha stor påverkan på 

patientens känsla av integritet. Hur man upplever att bo på samma sal som andra 

styrs av hur sjuk patienten är och vilka vanor medpatienter har. Sömnen kan 

begränsas av att andra patienter lägger sig sent, är vaken om nätterna eller kliver upp 

tidigt på morgonen även möjligheten att vila på dagen begränsas. Chansen att få ett 

enkelrum är oftast begränsad och att vara ensam på enkelrum är inte något alla 

patienter föredrar (Andersson, 1996, s. 82, 128, 134-137). 

 

När det gäller blyghet är människor olika. Patienten kan känna sig mycket kränkt av 

att skötas eller undersökas i närvaro av andra patienter på samma sal. Att sköta en 

människas hygien innebär att man som vårdare kommer mycket nära inpå patienten, 

båda parterna måste överstiga vissa gränser. Då gäller det att vara uppmärksam och 

visa respekt för patientens reaktioner (Jahren-Kristoffersen (red.), 1996, s.60-61). Ett 

exempel på när salsboende patienters integritet kan kränkas är vid ronden som oftast 

är den enda kontakt patienten har med sin läkare. Ronden är en kvarleva från 1800-

talet vars mening kan vara svår att förstå. Denna tradition har sin grund i en 

hierarkisk sjukvård där läkaren har makten. En av de intervjuade beskriver att ronden 

kan liknas med ett teaterspel där läkaren har huvudrollen. Medpatienter på samma 

rum har biroller, de sitter och bläddrar i tidningar och låtsas att de läser. Patienten 

känner sig utlämnad när det pratas öppet och fritt om dennes krämpor så alla andra 

hör. I den situationen är det svårt för patienten att komma med egna frågor och 

funderingar. Som alternativ till ronden bör istället patienten tillsammans med berörd 

personal ha genomgång i enskilt rum. Ett hinder för detta är bristen på samtalsrum. 

Trots allt negativt med ronden känner många patienter att det inte är i sin ordning om 
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ronden inte kommer (Andersson, 1996, s.139-140, 146-147). Enligt sekretesslagen 

(1980:100) gäller sekretess för uppgifter om enskilds hälsotillstånd eller andra 

personliga förhållanden (Wilow, 2004, s.702). 

 

I en första studie i en serie av tre som handlar om patientintegritet har Woogara 

(2001) utforskat konceptet ”patientintegritet”. Resultatet visade att integritet är en 

grundläggande mänsklig rättighet och att respekten för patientens integritet är viktig 

för patientens fysiska, mentala, känslomässiga och andliga välmående. Detta innebär 

rätten att ha sina egna tillhörigheter, rätten att få sin medicinska information 

skyddad, rätten att bli behandlad med värdighet och rätten att ha och kontrollera sitt 

eget privata territorium. Resultatet visar att många som arbetar inom vården inte vet 

att lagar finns eller vilka lagar som gäller för skydd av patientens integritet. För att 

förhindra att patientens integritet kränks bör vikten av integritet läras ut redan på 

utbildningsnivå. Regering och landsting bör lägga större vikt och intresse att 

producera klara riktlinjer. 

 

Att bevaka och bevara patientens integritet är ett viktigt område för sjuksköterskan 

(Udén, 1994 s.171). Vårdpersonal bör ha en holistisk syn på patienten. Med det 

menas att vårdpersonal ska vårda patientens alla behov så som de kroppsliga, 

själsliga och andliga behoven och att inte bara se patienten som sjukdom med endast 

medicinska behov (Barbosa da Silva & Ljungkvist, 2003, s.20, 23, 24). Respekt för 

patientens integritet innebär att vårdpersonal ska ta hänsyn till den enskilde 

patientens sfär skyddas. Detta görs genom att patienten varken utelämnas kroppsligt 

eller vad gäller uppgifter om dennes hälsa inför obehöriga samt att patienten så långt 

som möjligt får behålla sina vanor. För patienten är den personliga sfären viktig och 

ibland behövs det bara ett draperi, trots att draperier är tunna och saknar ljudisolering 

upplever ändå många patienter att det ger en viss möjlighet till avskildhet på salarna 

(Andersson, 1996, s.130, 137). 

 

Det är av betydelse att vårdpersonal har en förståelse för patientens behov av 

integritet, vad som gör att integritet bevaras eller hotas och vad sjuksköterska och 

övrig vårdpersonal kan göra för att skydda patientens integritet. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa faktorer som kan påverka patienters 

integritet inom sjukvården. 

 

Frågeställning 

Vad är sjuksköterskans och annan vårdpersonals ansvar för att bevara patienters 

integritet? 

 

Metod 

Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie. En Litteraturstudies syfte 

är att sammanfatta tidigare gjorda studier som finns inom ett valt ämnesområde (jfr. 

Forsberg & Wengströms 2003, s.29-30). 

 

Litteratursökning 

Litteratursökning har utförts i databaserna PubMed och Cinhal via EBSCO som, 

enligt Polit och Beck (2004, s. 92-93) är vetenskapligt pålitliga databaser inom 

omvårdnadsforskning.  

 

De sökord som användes var MeSH-orden privacy, patients och nursing samt 

fritextordet rights. Litteratursökningen redovisades i tabell, se bilaga1. 

 

Inklusionkriterier 

Studier som omfattade berört område, var publicerade 2000 eller senare och var 

skrivna på engelska inkluderades.  

 

Exklusionskriterier 

Reviewstudier samt studier som handlade om dokumentations- och journalsekretess, 

äldrevård, psykiatrisk vård, primärvård eller studier som bedömdes vara av låg 

kvalitet (III) exkluderades. 

 

Klassificering och värdering av artiklar 

Klassificering av studierna har genomförts enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s.15-16) på 

följande sätt: 
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 Randomiserad kontrollerad studie (C). En jämförande studie där man gjort en 

slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

 Prospektiv studie (P). En jämförande studie mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper men utan slumpmässig fördelning. Likhet mellan 

grupperna eftersträvas. 

 Retrospektiv studie (R). I denna studie analyseras ett historiskt material, till 

exempel journalhandlingar. Studien är så att säga tillbakablickande. 

 I en kvalitativ studie (K) analyseras data som insamlats genom intervjuer, 

observationer eller berättelser. Syftet är att få en djupare förståelse för personers 

upplevelser och erfarenheter. Studierna bedöms som antingen av hög (I), medel 

(II) eller låg (III) vetenskaplig kvalitet Tabell finns som bilaga 2 

 

Bearbetning  

Studierna bearbetades i tre faser enligt SBU/SSF nr 4:s (1999, s.16-17) förfarande. 

 

Fas 1 

Som en första bedömning lästes de 127 abstrakt som valts ut genom 

litteratursökningen, se bilaga 1. De 105 studier vars abstrakt inte ansågs uppfylla 

inklusionskriterierna exkluderades. 

 

Fas 2 

Efter fas 1 kvarstod 22 studier som lästes i fulltext och granskades med hjälp av 

granskningsmall, se bilaga 3. Tio studier exkluderades på grund av att de inte 

uppfyllde inklusionskriterierna, dessa redovisas i tabell som bilaga 4. Ytterligare två 

relevanta studier hittades efter att en manuell sökning i de 12 kvarvarande studiernas 

referenslistor. 

 

Fas 3 

Efter den andra fasen genomfördes en bedömning av vetenskaplig kvalitet med hjälp 

av de kriterier som finns i tabell som bilaga 2. Två studier som bedömdes vara av låg 

(III) kvalitet exkluderades, se bilaga 4. Kvar blev 12 studier av hög (I) kvalitet eller 

medelhög (II) kvalitet, dessa redovisas i resultatet samt i tabell som bilaga 5. 
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Analys 

För att klassificera data och identifiera specifika mönster genomgick studierna i 

denna litteraturstudie en innehållsanalys. Studierna lästes systematiskt och 

organiserades utifrån syftet för att urskilja framträdande begrepp och av dessa 

skapades kategorier (jfr Polit & Beck, 2004, s. 570). Två kategorier med respektive sju 

och två underkategorier identifierades, kategorierna var; faktorer som kan påverka 

patienters integritet inom sjukvården samt sjuksköterskans och annan vårdpersonals 

ansvar för att bevara patienters integritet. 

 

Etisk Granskning 

En etisk granskning ska alltid göras när människor ingår i en studie (Polit & Beck 

2004, s.141). Eftersom uppsatsen endast är baserad på systematisk litteraturstudie så 

har en etisk granskning inte genomförts. Däremot så har det kontrollerats att de 

studier som ingår i uppsatsen är granskade av en etisk kommitté eller att det finns ett 

etiskt resonemang.  

Resultat 

Resultat 

Av de 12 studier som redovisas är sju utförda med kvalitativ metod och fem med 

kvantitativ metod. Tre av studierna är utförda i Sverige, två är utförda i Skottland och 

två är gjorda i Storbritannien. En studie är från vardera Australien, Israel, Norge, Nya 

Zeeland och USA. Granskning av studierna resulterade i två kategorier med respektive 

sju och två underkategorier, kategorierna var; faktorer som kan påverka patienters 

integritet inom sjukvården samt sjuksköterskans och annan vårdpersonals ansvar för 

att bevara patienters integritet. 

 

Faktorer som kan påverka patienters integritet inom sjukvården 

 

De faktorer som kan påverka upplevelsen av patientintegritet inom vården kommer 

här att beskrivas och är uppdelade i sju underkategorier, vilka är; patienter och 

vårdpersonals upplevelser av integritet, individ och situation, förutsättningar, 

avdelningens utformning och patientens tillgång till eget territorium och egen sfär, 

vårdpersonals kunskap om lagar, avdelningskulturens betydelse samt holistisk syn på 

patienter. 
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Patienter och vårdpersonals upplevelser av integritet  

 

Bäck och Wikblad (1998) har, i en kvantitativ studie av hög (I) kvalitet, haft som mål 

att utforska patienters och sjuksköterskors attityder till integritet och studerat 

huruvida sjuksköterskors uppfattning om patienternas integritetsuppfattning, 

upplevelser och behov stämmer överens med vad patienterna själva rapporterar. I 

resultatet visades att både sjuksköterskor och patienter är överens om att patienters 

integritet respekteras men att respekten för patienters integritet inte är så hög som 

den borde vara. Sjuksköterskors uppfattning om patienters behov av integritet var 

något högre än vad patienterna själva uppskattade.  

 

I två kvantitativa studier utförda i Skottland av, båda av medel (II) kvalitet, och båda 

utförda av Scott et al.(2003a, 2003b) var syftet att utforska hur väl patienter upplever 

att integritet respekteras och om det är någon skillnad på patienters och 

vårdpersonals uppfattning. Undersökningarna gjordes i Skottland och bestod av ett 

frågeformulär där ena delen handlade om integritet. Sjuksköterskor och patienter 

svarade på frågorna. Studierna genomfördes på två olika sjukhusavdelningar. Scott et 

al.s (2003a) första studie gjordes inom mödravården. På fem av de elva frågorna 

fanns ingen skillnad mellan barnmorskornas och mödrarnas uppfattning av hur väl 

mödrarnas integritet bevarades. På de sex övriga frågorna fanns bara en liten 

skillnad. Mammorna hade en mer positiv syn än barnmorskorna på hur väl integritet 

skyddas. Scott et al.s (2003b) andra studie om integritet gjordes på sex 

operationsavdelningar. Patienter var även i den här studien mer positiv än 

sjuksköterskor till hur deras integritet skyddas.  

 

Individ och situation 

 

I en tidigare nämnd studie av Bäck och Wikblad (1998) framkom att kvinnliga 

patienter värderar integritet högre än manliga patienter, likaså var integritet viktigare 

för yngre patienter än det var för äldre patienter och för högre utbildade än för lägre 

utbildade. Patienter som varit på sjukhus tidigare krävde högre integritet än personer 

som för första gången låg på en avdelning. Det samma gäller längden på 

sjukhusvistelsen, ju längre tid en patient var tvungen att tillbringa på sjukhuset desto 

mer integritet krävdes. Båda parterna höll även med om när det var mer viktigt 
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respektive mindre viktigt att integritet respekteras. De tillfällen där patienter föredrog 

extra hög respekt för sin integritet var vid samtal med läkare, integritet vid hygien 

och toalettbesök samt att ha tillgång till förvaring med lås. Medelhög integritet ansåg 

patienterna vara viktigt då det gällde samtal med sjuksköterskor, vid användning av 

bäcken och att få vara ostörd när anhöriga är på besök. Att ha tillgång till eget rum 

räknades också som medelviktigt då man talade om integritet. Mindre viktigt var att 

som patient få äta ensam eller att vårdpersonalen knackar på dörren innan instigning i 

patientens rum. I en tidigare nämnd studie av Scott et al. (2003a) framkom att både 

mödrar och barnmorskor, på det BB där studien genomfördes, ansåg att integritet 

respekterades mest vid undersökningar och vid hjälp med personlig hygien och som 

minst vid måltider. Även i Scott et al.s (2003b) andra tidigare nämnda studie var 

sjuksköterskor och patienter överens om att respekten var som störst vid 

undersökning och personlig hygien och som minst vid måltider. 

 

Förutsättningar 

 

I en kvantitativ studie från Israel av hög (I) kvalitet ville Taback & Ozon (2004) 

undersöka vad som kan influera vårdpersonalens attityder, subjektiva normer och 

beteenden för att bevara patienters integritet under sjukhusvistelsen. Vårdpersonal på 

ett israeliskt sjukhus fick svara på ett frågeformulär. I resultatet sammanfattas det 

bland annat att med rätt förutsättningar kan sjuksköterskan agera bättre för att uppnå 

patientens integritet. Tidspress gör att mindre energi läggs på att skydda patientens 

integritet. Däremot har antalet arbetstimmar i veckan ingen betydelse för hur väl 

patientens integritet bevaras. Tiden på dygnet har betydelse, nätterna är lugnare och 

därför finns det mer tid att planera det bemötandet som passar bäst för den specifika 

patienten. Taback & Ozon (2004) och Scott et al. (2003a), vars studier tidigare 

nämnts, beskriver i sina studier att högre utbildade sjuksköterskor och de 

sjuksköterskor som arbetat längre är bättre på att bevara patienters integritet. 

 

Avdelningens utformning och patientens tillgång till eget territorium och egen sfär.  

 

Målet med Torjuul & Sorlies (2006) kvalitativa studie, av hög (I) kvalitet, var att 

beskriva etiska problem som sjuksköterskor på en operationsavdelning i Norge 

handskades med. Metoden var intervjuer. Som huvudsak beskrivs att överbelastade 

rum, patienter i sängar i korridorer och ett ständigt förflyttande av patienter gör det 



 

 9 

svårt för vårdpersonal att ge och ta information utan att andra patienter, anhöriga 

eller förbipasserande råkar höra.  

 

I en kvalitativ studie från Nya Zeeland av hög (I) kvalitet har Malcolm (2005), med 

syfte att belysa de integritetsproblem som kan uppkomma när patienter delar rum, 

intervjuat 12 före detta patienter om deras erfarenheter. Patienter i intervjuerna 

accepterade att det finns integritetsbrister och menade att enkelrum för alla är en 

kostnadsfråga som i slutändan bara kommer att drabba dem själva. Enkelrum borde 

däremot finnas för svårt sjuka. Vissa av de intervjuade såg även det positiva i att dela 

rum på grund av den positiva support en medpatient kan ge. 

 

I en kvalitativ studie av medelhög (II) kvalitet från Sverige ville Widäng et al. (2008) 

beskriva kvinnliga patienters upplevelser av hur integritet respekterades under 

sjukhusvistelsen. Metoden var intervjuer. Betydelsefullt för skydd av integritet är att 

ha tillgång till sin personliga sfär och territorium. Det behöver patienten för att kunna 

välja att dra sig tillbaka och vara för sig själv. Vad som ingår i - och vart gränsen går 

för den personliga sfären och det personliga territoriet kan skiljas från patient till 

patient både då det gäller skydd av känslor och skydd av tillhörigheter. Att få bo på 

enkelrum kan skapa en sådan sfär.  

 

Syftet med Widäng et al.s’(2002) studie av medelhög (II) kvalitet från Sverige var att 

beskriva hur manliga patienter upplever att deras integritet respekterades under 

sjukhusvistelsen. Som resultat beskrivs att patienterna själva stärker sin integritet 

genom att tro på sig själv, ha mod att sätta gränser och att ha tillgång till en egen sfär.  

 

I en kvalitativ studie från Australien, av medel (II) kvalitet har Walsh & Kowanko 

(2002) intervjuat sjuksköterskor och patienter med syfte att utforska deras perspektiv 

på värdighet inom vården. Både patienterna och sjuksköterskorna ansåg att integritet 

är ett viktigt element då man talar om värdighet. Båda parterna talade även om brist 

på patientintegritet, allra helst på salar där det finns fler patienter. Sjuksköterskorna i 

studien ansåg att bäddar inte avskärmades vid undersökningar och att patienternas 

kroppar blottas vid tvättning och annan omvårdnad. Samtal mellan patient och 

vårdgivare kan lätt höras av de andra patienterna i samma rum vilket kan innebära att 

patienter vet för mycket om varandra. Sjuksköterskorna påpekade också att något 
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som ofta glöms bort är att patientens säng är dennes privata plats, samma sak gäller 

dusch och toalett. En sjuksköterska i studien menade att en orsak kan vara 

personalbrist. Hon refererade till de otaliga gånger då hon varit ensam om ansvaret 

på avdelningen, hjälpt en patient med duschning medan undersköterskor strömmat in 

och ut till badrummet med frågor, utan en tanke på att även en avklädd patient finns i 

rummet. En av patienterna berättade om hur hon, bar om baken och med en för löst 

knäppt skjorta, blev satt i en toalettrullstol och rullades genom korridoren till 

toaletten. Patienten uttryckte sin motvilja men fick till svar att “du är på ett sjukhus 

nu”. 

 

Scott at al.´s (2003a) tidigare nämnda studie gjordes på ett relativt nybyggt BB där 

antalet mödrar som delade på samma rum var få. Där ansåg både barnmorskor och 

mödrar att integritet respekterades väl. I några andra tidigare nämnda studier så 

beskrivs också att något så enkelt som ett draperi gör mycket för att ge en känsla av 

integritet. Dock hjälper det inte för att ljudisolering. Patienter är medvetna om att allt 

som sägs i rummet, hörs i rummet (jfr, Malcolm, 2005; Torjuul & Sorlie, 2006; 

Widäng, et al. 2008). Sjuksköterskorna i Torjuul & Sorlies (2006) studie menar att 

patienter i sådana situationer ibland väljer att inte berätta allt. Medpatienter finner det 

oftast olustigt att tvingas lyssna på andra patienters privata angelägenheter  

 

 

Vårdpersonalens kunskap om lagar  

 

I en kvantitativ studie från USA av hög (I) kvalitet undersökte Higgins & Daily 

(2002) hur mycket och vad vårdpersonal vet om gällande regelverk angående 

patienters integritet. I ett frågeformulär med femgradiga svarsalternativ där ett 

betyder “dålig kunskap” och fem “god kunskap”, fick vårdpersonalen själva 

uppskatta sin kunskap om vad de egentligen vet om lagar kring patientintegritet. I 

resultatet visades att nästan 40 % av deltagarna svarade tre eller under och räknas 

därmed av författarna som osäkra på vilka regler som gäller. Att inte veta vilka lagar 

som gäller kan påverka patientens upplevelse av integritet negativt.  

 

I Taback & Ozons (2004) tidigare nämnda studie fann man i resultatet att ju högre 

kunskap sjuksköterskan har om mänskliga rättigheter och lagar angående integritet 

desto mer försöker sjuksköterskan bevara och sprida sin vetskap. Walsh & 
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Kowankos (2002) tidigare nämnda studie framkommer att patienterna inte alltid vet 

sina rättigheter och kritiserar sällan fastän de borde.  

 

Enligt lag i Storbritannien ska patienter bemötas med respekt. De flesta som 

intervjuades i Woogaras (2005) studie, som närmare kommer att nämnas i nästa 

underkategori, hade en begränsad kunskap om den lagen. 

 

Avdelningskulturens betydelse  

 

Woogara (2004) har i en kvalitativ studie av hög (I) kvalitet från Storbritannien, 

intervjuat och observerat patienter och vårdpersonal. Syfte var att klarlägga till 

vilken gräns integritet respekteras i jämförelse med vad som står i lagen. Trots att 

den brittiska regeringen har påtryckt att patienter ska vara mer delaktig och 

involverad i sin egen behandling så visades det, i många fall, att motsatsen utövades. 

Författaren observerade att vårdpersonal kränker patienters integritet vid hygienhjälp, 

i patienters sömnmönster, territorium och personliga identitet. Huvudproblemet 

ansågs vara avdelningskulturens rutiner och ritualer. Vårdpersonal törs inte markera 

när något är fel på grund av rädsla för att sticka ut och på så sätt inte bli accepterad 

av kollegor. Materialet av samma studie som ovan använde Woogara (2005), i en 

kvalitativ studie av hög (I) kvalitet. Syftet var att belysa de integritetsproblem som 

kan finnas på en avdelning, vad hos patienter och vårdpersonal som skapar 

integritetsproblem och vart gränsen går för överträdelse av patienters integritet. En 

teori om varför varken patienter eller vårdpersonal törs markera när patientens 

integritet överskrids beror på avdelningskulturen. När en vårdare börjar på en ny 

avdelning blir hon påverkad av olika faktorer som formar hennes sätt att arbeta 

såsom avdelningskultur, rutiner och personal. För att garantera solidaritet och respekt 

från resten av personalen måste avdelningens koncept, mönster, rutiner och ritualer 

följas även om det kan leda till att patientens integritet inte respekteras och vårdaren 

tar på sig en roll. Patienter tar också på sig en roll när de kommer till en avdelning, 

Även deras roll formas av avdelningskultur. Patienter vill i första hand ha medicinsk 

vård och håller sig därför ifrån konfrontation med vårdpersonal av rädsla att annars 

få en sämre behandling. Vart gränsen går för överträdelse av patienters integritet 

beror på patient och situation. Då patienter inte klagar kan vårdpersonal utan 

svårigheter överträda patienters integritetsgräns och även successivt flytta den 



 

 12 

gränsen. Även vårdpersonal som intervjuades i Tabak och Ozons (2004) tidigare 

nämnda studie hävdar att grupptryck och arbetsgruppens attityd har stor betydelse för 

hur patienters integritet respekteras. 

 

Holistisk syn på patienter 

 

Patienter som intervjuades i Widäng et al.s (2004) och Widäng et al.s (2008) tidigare 

nämnda studier ansåg att det var av vikt att kunna behålla och skydda sin identitet 

genom att vårdpersonalen inte bara ser patienter som sjukdom utan även som de 

individer de är. I Walsh och Kowankos (2002) tidigare nämnda studie menade de 

intervjuade patienterna att vårdpersonal, i synnerhet läkare, ibland glömmer att 

patienter behöver sin integritet, att de endast ser och behandlar patienter som 

sjukdom eller en sjukdomsprocess och inte som en människa med tankar och känslor. 

 

 

Sjuksköterskans och annan vårdpersonals ansvar för att bevara patienters 

integritet 

 

Under denna kategori kommer sjuksköterskans och annan vårdpersonals ansvar 

angående bevarandet av patienters integritet att beskriva i två underkategorier, vilka 

är; vårdmiljö och avdelningskultur samt kunskap, information och utbildning. Alla 

studier under denna kategori har tidigare blivit nämnda. 

 

Vårdmiljö och avdelningskultur 

  

I den hektiska vårdmiljön är det vårdpersonal som ska försäkra att patienters 

integritet värderas högt (Woogara 2004). Vårdpersonal ska arbeta för att patienter 

ska känna sig respekterade och inte bli, fysiskt eller psykiskt, blottad. Viktigt är 

också att hålla patienters information konfidentiell (Widäng, Fridlind & Mårtensson, 

2008). Vårdpersonal bör ge patienter valmöjlighet att få sin information i ett avskilt 

rum där de kan bli mer öppna och ärliga (Malcolm 2005). Ju högre antal patienter 

som delar rum desto mer bör vårdpersonal uppmärksamma behovet av 

patientintegritet (Scott et al. 2003b). Sjuksköterskan bör vara medveten om hur 

roller, avdelningskultur och grupptryck kan inverka på patienters integritet 

(Woogara, 2005). 
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Kunskap, information och utbildning 

 

Higgins & Daly (2002) anser att vårdpersonal bör vara bättre informerad om 

gällande lagar. Woogara (2004) menar att, det är oacceptabelt att vårdpersonal inte 

vet vilka lagar som gäller angående patient integritet. I Torjuul & Sorlies (2006) 

studie ansåg personalen att det moraliska ansvaret för att upprätthålla kvaliteten inom 

vården bör vara lika fördelat mellan sjuksköterskor och läkare samt sjukhusledning. 

För att bygga upp en delad moralisk förståelse om integritet så krävs diskussion och 

kollaboration mellan personal. I Woogaras (2004) studie framkom att sjuksköterskor, 

vårdlärare och läkare bör informera och utbilda övrig personal och även gemene man 

om vikten av patientens integritet. Taback & Ozon (2004) menar i sin studie att det 

är sjuksköterskans arbete att informera sjukhusledningen och kollegor om lagar och 

mänskliga rättigheter gällande integritet. Sjuksköterskan bör se till att kurser och 

workshops anordnas där vikten av patientintegritet kan diskuteras, likaså 

vidareutbildning för vårdpersonal, samt möten och diskussioner på avdelningen. 

Sjuksköterskan ska vara ett gott föredöme för arbetskamrater och studenter.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden som användes var systematisk litteraturstudie.  

Sökningen genomfördes i två databaser, PubMed och Cinhahl, som enligt Polit och 

Beck (2004, s. 92-93) är pålitliga databaser inom omvårdnadsforskning. Det engelska 

ordet "privacy" är till skillnad från "integrity" ett MeSH ord enligt artikeldatabasen 

PubMed. Valet att bara använda studier gjorda mellan första Januari 2000 och första 

April 2008 var för att få fram aktuell forskning. Undantag gjordes i den manuella 

sökningen vilket har inneburit att en äldre studie inkluderats. Alla studier som 

inkluderats har varit skrivna på engelska. Jag anser mig själv förstå engelska mycket 

väl, däremot har vissa studier varit mer eller mindre svårtolkade på grund av att de 

varit skrivna på fackengelska vilket kan ha resulterat i feltolkning. I alla studierna 

finns ett etiskt resonemang men några studier saknar ett godkännande av etisk 

kommitté. Att några av de inkluderade studierna är skrivna av samma författare kan 

vara en svaghet eftersom dessa författares värderingar kan få större plats. Att jag 

varit ensam författare kan både räknas som en styrka och som en svaghet då det har 

inneburet att jag själv fått utforma arbetet samtidigt som det även betytt att jag inte 
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haft någon att resonera med vid granskning av de vetenskapliga studierna och vid 

utformandet av litteraturstudien.  

 

Resultatdiskussion 

Med bakgrund att det finns flera dimensioner av integritet och att integritet är en 

patienträttighet, både enligt lag och enligt Europakonventionens mänskliga 

rättigheter och FN:s universella mänskliga rättigheter, var syftet med denna 

litteraturstudie att belysa faktorer som kan påverka patienters integritet inom 

sjukvården samt att belysa vad som är sjuksköterskans och annan vårdpersonals 

ansvar för att bevara patienters integritet.  

 

I den första kategorin av två beskrevs sju faktorer som kan påverka patienters 

integritet inom vården. En sådan faktor, den första, är ”patienter och vårdpersonals 

upplevelser av integritet” där både sjuksköterskor och patienter upplever att 

patienters integritet respekteras men att integritet borde respekteras mer (Bäck & 

Vikblad, 1998, Scott et. al 2003a och Scott et. al 2003b).  

 

Bäck och Vikblad, (1998) beskriver i en andra faktor att integritet respekteras mer i 

vissa situationer än i andra situationer. Olika behov av integritet krävs beroende på 

individ och situation. Högst respekt vill patienter ha vid samtal med läkare och vid 

personlig hygien samt vid undersökningar. Om man tittar på Scott et. als två studier 

(jfr Scott et. al 2003a och Scott et. al 2003b) så är det också inom dessa områden som 

patienter upplever högst integritet.  

 

En tredje faktor som kan påverka upplevelsen av patientintegritet inom vården är de 

olika förutsättningar som finns. Enligt Taback & Ozon (2004) och Scott et al. 

(2003a) är utbildning en förutsättning. Taback & Ozon (2004) anser även att tid är en 

viktig förutsättning och att tidspress gör att mindre energi läggs på att skydda 

patientens integritet. Svensson (1993 s.209-217) skriver om framtidens sjukvård och 

tror att sjukvården kan komma att utvecklas mot en allt mer marknadsstyrd, 

mekaniserad och byråkratisk inriktning där det inte kommer att finnas tid till att 

lyssna och intressera sig för patientens psykologiska situation. För att inte det ska 

hända bör vi som sjukvårdspersonal aktivt arbeta för en mer humanistisk och 

personlig vård byggd på mänsklig dialog. 
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Flera studier (jfr Malcolm 2005, Torjuul & Sorlies 2006, Walsh & Kowanko och 

Widäng et al. 2008) handlar om en fjärde viktig faktor som kan påverkar patienters 

integritet; nämligen avdelningens utformning och patienters tillgång till en sin egen 

sfär och territorium. Patientens säng kan ge detta territorium och sfär. Omvårdnad av 

patienter ska ske på så sätt att de inte känner sig blottade inför medpatienter. På 

patientsalar räcker det oftast med draperier mellan sängarna. För att information ska 

lämnas utan att obehöriga råkar höra så behövs enkelrum eller samtalsrum dit 

vårdpersonal lugn och ro kan informera patienten. Att som patient kunna få välja att 

ha ett eget rum under sjukhusvistelsen anser jag skulle vara det ultimata i 

integritetsskyddande syfte men jag tror att det är orealistiskt dyrt för vården och vem 

ska betala? Chaudhury et al. (2005) har i sin studie jämfört kostnader mellan 

singelrum och flerpatientssalar och kommit fram till att ombyggnaden av redan 

existerade flerpersonssalar är en kostnad men att singelrum i längden blir billigare 

bland annat eftersom det lättare förhindrar smittspridning. 

 

Higgins och Daily (2002) och Woogara (2005) beskriver en femte faktor som kan 

påverkar upplevelsen av patientintegritet, vilken är vårdpersonalens dåliga kunskap 

om lagar. Taback och Ozon (2004) menar att sjuksköterskor som har högre kunskap 

om lagar och mänskliga rättigheter är bättre på att skydda patienters integritet. Enligt 

Benner et al. (1999 s. 39) fås klinisk kunskap och uppfattning om vad som är gott 

och rätt genom erfarenhet. 

 

Taback och Ozon (2004), Woogara (2004) och Woogara (2005) beskriver en sjätte 

faktor som kan påverkar upplevelsen av patientintegritet, nämligen 

avdelningskulturens betydelser där rutiner och ritualer kan hindra vårdpersonal från 

att gå emot kollegor som de anser handlar fel. Även Henriksen och Vetlesen (2001, 

s.246-249) anser att nya medarbetare ”socialiseras” in i arbetsgruppens regler och 

tycker därför att man som medarbetare måste kunna se gruppen utifrån och kunna 

ifrågasätta de regler som tillämpas verkligen är de bästa. 

 

Jag anser att vårdpersonal inte bara ska se patienten som sjukdom utan även som de 

individer de är och jag får medhåll av Walsh och Kowanko (2002) och Widäng et al. 

(2008) som menar att en faktor, den sjunde och sista i detta arbete, som kan påverkar 

patienters integritet inom sjukvården är vikten av den holistiska synen på patienten. 
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I den andra kategorin beskrevs vad som är sjuksköterskans och annan vårdpersonals 

ansvar då det gäller att bevara patienters integritet. Bland annat har de som ansvar att 

skapa en vårdmiljö där patienter inte känner sig blottade (Widäng et al. 2008) och där 

information kan ges utan att medpatienter av misstag hör (Malcolm 2005). 

 

Sjuksköterskans och annan vårdpersonals måste ha kunskap om gällande lagar om 

integritet (jfr Higgins & Daly, 2002 och Woogara, 2004). Att informera och utbilda 

kollegor och gemene man om integritet ligger också på sjuksköterskans ansvar, 

tillsammans med läkare, vårdlärare och sjukhusledningen (jfr Taback & Ozon 2004, 

Torjuul & Sorlies, 2006 & Woogara 2004).  

 

Omvårdnadsteoretikern Eriksson (1995 s.35) anser att etiken i vården ska utgå ifrån 

den gyllene regeln. Jag tror att man, som sjukvårdspersonal, då det gäller att 

respektera patientintegritet, vinner på att behandla andra såsom man själv vill bli 

behandlad. 

 

Slutsats 

Studier har visat att det är viktigt för patienter att få sin integritet respekterad. Tyvärr 

händer det att patienter och vårdpersonal upplever att patienters integritet kränks. Då 

vårdpersonal kränker patienters integritet bryter de även mot lag och mot mänskliga 

rättigheter. Många som arbetar inom vården har dålig kunskap om denna lag och 

rättighet. Sjuksköterskor ska redan på utbildningsnivå lära sig om vikten av 

patientintegritet och sedan i samarbete med läkare, sjukhusledningen och vårdlärare, 

bidra till att kollegor och gemene man informeras och utbildas i ämnet. Patienters 

integritet bör respekteras, ett enkelt sätt för vårdpersonal att respektera patientens 

integritet är att behandla patienten så som man själv skulle vilja bli behandlad. 

 

Med tanke på att många som arbetar inom vården har dålig kunskap om gällande 

lagar om integritet så anser jag att det behövs vidare forskning om orsaker till detta. 

Exempel kan vara hur mycket vårdlärare vet och lär ut om lagar samt vad 

sjukhusledningen vet om dessa lagar. 
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Bilaga 1 Litteratursökning 

 
Tabell 1. Databassökning 2008-04-30. Databaser, sökord och sökordskombinationer.  

Sökord PubMed 

Limits: ”studier skrivna 

år 2000 eller senare”, 

”nursing   

journals” 

Cinhal 

Via EBSCO 

Limits:” studier skrivna 

år 2000 eller senare”,” 

Privacy (M) 547 6403 

Privacy (M) AND Patients 

(M) 

175 1071 

Privacy (M) AND Patients 

(M) AND Nursing (M) 

135 308 

Privacy (M) AND Patients 

(M) AND Nursing (M) AND 

Rights 

99(7)** 54(3)** 

** De artiklar vars abstrakt har granskats för bedömning huruvida de passar med uppsatsens 

frågeställning. Av de sammanlagt 153 studierna var 26 dubbletter, kvar blev127 studier. Inom 

parenteser visas antalet valda artiklar. 

M = MeSH-term. 
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Bilaga 2 Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet 

Den vetenskapliga kvaliteten har granskats utifrån en tregradig skala som hög (I), medel (II) eller låg 

(III) vetenskaplig kvalitet enligt SBU/SSF nr 4  (1999, s.15-16, 48-49). 

 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ 

metod. 
 

 I = Hög II=Medel III = Låg 

C Prospektiv randomiserad studie. 

Antalet patienter tillräckligt stort 

för att 

besvara frågeställningen. 

Välplanerad och adekvat beskrivna 

material och metoder. 

 

_ 

Randomiserad studie med 

för få patienter och/eller för 

många delstudier som ger 

otillräcklig statistisk styrka. 

Otillräckligt beskrivet och 

för många bortfall. 

P Prospektiv studie utan 

randomisering. Tillräckligt antal 

patienter. Väldefinierade 

frågeställningar och adekvata 

statistiska metoder. 

 

_ 

Litet antal patienter, brister i 

genomförande, tveksamma 

statistiska metoder. 

R Retrospektiv studie. Stort 

konsekutivt patientmaterial väl 

beskrivet och analyserad med 

adekvata  statistiska metoder och 

med lång uppföljningstid 

 

_ 

Begränsat patientmaterial, 

otillräckligt beskrivet, allt 

för kort uppföljning och/eller 

inadekvata statistiska 

metoder. 

L Noggrann litteraturgenomgång, väl 

redovisat patientmaterial, ofta i 

tabellform. Väldokumenterat i 

lärobokskapitel. 

 

_ 

Redovisning utan 

källhänvisning och med 

ofullständigunderbyggda 

slutsatser. 
 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod. 

 

K Väldefinierad frågeställning. 

Relevant urval, väl beskriven 

undersökningsgrupp kontext, 

metod och analys. Logiskt och 

begripligt resultat och god 

kommunicerbarhet. 

 

_ 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning Otillräckligt 

beskriven 

undersökningsgrupp, metod 

och analys och/eller 

bristfällig 

resultatredovisning. 
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integritet och studerat huruvida 
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principles and 
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Nya Zeeland 

2005 
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rooms 
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som kan uppkomma när patienter 
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Kvalitativ 

retrospektive co-

konstruktiv 
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12 patienter Semistrukt

ur-erade 
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Patienter som delar rum 

vet, ser och får höra 
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Hög 
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privacy and 
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Medel 

Taback  
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2004 
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privacy. 

Att undersöka vad som kan 
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Kvantitativ 

Deskriptiv 

Correlativ 

109vp T-test Sjuksköterskor som har 

högre kunskap om lagar 

och mänskliga rättigheter 

är bättre på att skydda 

patienters. Tid är en 

viktig förutsättning och 

att tidspress gör att 

mindre energi läggs på 

att skydda patientens 
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P-I 

Medel 
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Torjuul 

Sorlies 
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2006 

Nursing is 

different than 

medicine: 

ethical 

difficulties in 

the process of 

care in surgical 

units. 

Att beskriva etiska 

problem som 

sjuksköterskor på en 

kirurgiavdelning i Norge 

handskades med. 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

 

10 

sjukskötersko

r 

Innehållsanalys Som huvudsak beskrivs 

att överbelastade rum, 

patienter i sängar i 

korridorer och ett 

ständigt förflyttande av 
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vårdpersonal att ge och ta 

information utan att 

andra patienter, anhöriga 

eller förbipasserande 
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K-I  

Hög 

 

 

 

 

Walsh 

Kowanko 

2002 

Australien 

 

Nurses’ and 

patients’ 

perceptions of 

dignity. 

Att utforska 

sjuksköterskors och 

patienters perspektiv på 

värdighet inom vården. 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

5 (0) patienter 

och 

4(0) 

sjukskötersko

r 

 

Fenomenologisk/ 

hermeneutisk 

analys 

Både patienterna och 

sjuksköterskorna ansåg 

att bland annat integritet 

är ett viktigt element då 

man talar om värdighet. 

Båda parterna talade 

även om brist på 

patientintegritet. 

K-II 

Medel 

Widäng 

Fridlind  

Mårtensson 

2008 

Sverge 

Women 

patients’ 

conceptions of 

integrity within 

health care: a 

phenomenograp

hic study. 

Att beskriva kvinnliga 

patienters uppfattning av 

hur integritet respekterades 

under sjukhusvistelsen. 

Kvalitativ 

 

15(0) Fenomenologisk 

hermeneutisk 

analys 

Betydelsefullt för skydd 

av integritet är att ha 

tillgång till en personlig 

sfär samt att 

vårdpersonal bör ha en 

holistisk syn på 

patienten. 

K-II 

Medel 

(obs syfte 

och 

resultat) 
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Namn Studiens syfte Design Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Widäng 

Fridlind  

Mårtensson 

2002 

Sverige 

 

Self-respect, 

dignity and 

confidence: 

conceptions of 

integrity 

among 

male patients 

Att beskriva manlga 

patienters uppfattning av 

hur integritet respekterades 

under sjukhusvistelsen. 

Kvalitativ 15(0) Fenomenologisk 

hermeneutisk 

analys 

att patienterna själva 

stärker sin integritet 

genom att tro på sig 

själv, ha mod att sätta 

gränser och att  ha 

tillgång till en egen 

sfär.  

K-II 

Medel 

(obs syfte 

och 

resultat) 

Woogara 

2004 

Storbritannien 

Patients’ rights to 

privacy and 

dignity in the 

NHS. 

Att klarlägga till vilken gräns 

integritet respekteras i 

jämförelse med vad som står 

i lagen. 

Kvalitativ. 

Strukturerade och 

ostrukturerade 

Intervjuer 

observationer  

73(0) 

Patienter 

och 

32(0) 

vårdpersonal 

 

Fenomenologisk  

och grounded 

theory 

 

Vårdpersonal har dålig 

kunskap om lagar som rör 

integritet. Trots det kränks 

patienters integritet. I vissa 

situationer kränks integritet 

mer. 

K-I 

Hög 

Woogara 

2005 

Storbritannien 

Privacy and 

human rights. 

Syftet var att belysa 

integritetsproblem som finns 

på en avdelning, vad hos 

patienter och vårdpersonal 

som skapar 

integritetsproblem och vart 

gränsen går för överträdelse 

av patienters integritet. 

Kvalitativ. 

Strukturerade och 

ostrukturerade 

Intervjuer + 

observationer 

 Fenomenologisk  

och grounded 

theory 

 

Patienters integritet 

respekterades dåligt. 

Avdelningskultur och 

rollerna som patient och 

vårdpersonal gör att ingen 

törs markera när integritet 

kränks. Vart gränsen går för 

överträdelse av patienters 

integritet beror på patient 

och situation. 

K-I 

 


