
     

Abstrakt 
 
Att vara patient innebär att vara utlämnad till andra för vård. Bland de mest utsatta är  
patienterna som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA). Verksamheten är ofta förlagd till 
en sal med mycket personal, ett flertal medpatienter och närstående till dessa patienter. Syftet 
med denna studie var att undersöka omvårdnadspersonalens upplevelse av hur integritet kan 
påverkas för den enskilde patienten inom IVA. Data samlades in via intervjuer och 
bearbetades enligt en latent kvalitativ innehållsanalys. De fem teman som framkom var; att 
vara medveten om patientens utsatthet, att personliga värderingar påverkar personalens 
sensibilitet gentemot patienten, att upprätthålla patientens integritet i samband med rond är 
problematiskt, att arbetsmiljön begränsar förmågan att skydda patienten samt att rädda liv 
går före upprätthållandet av integritet. Vården på IVA försvårade omvårdnadspersonalens 
möjligheter att upprätthålla patientens integritet inklusive sekretess. Omvårdnadspersonalen 
hade en bra och omfattande bild av vad integritetsbegreppet innebar. Studiens slutsats var att 
personalen upplevde att arbetsmiljön på IVA inte var ändamålsanpassad. Lokalens utformning 
och de bristfälliga avskärmningsmöjligheterna försvårade eller omöjliggjorde för personalen 
att skydda patienten på ett optimalt sätt. Det som påverkade hur patientintegriteten 
upprätthölls var också omvårdnadspersonalens attityd och inställning. 

 
Nyckelord: Integritet, intensivvård, kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad,  
omvårdnadspersonal. 
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Abstract 

 

To be a patient means to be extradited to others for health care. Among the most vulnerable 

are the patients in an intensive care unit (ICU). The care is often carried out in a room with 

many staff members, several co patients and relatives to some of the patients. The purpose of 

this study was to examine nurses´ experience of how integrity can be affected for the 

individual patient within ICU. Data was collected by interviews and processed in accordance 

to a latent qualitative content analysis. The five themes which emerged was awareness of the 

patient's vulnerability, the nursing staff’s ability is affected by their own sensibility toward 

the patient, the maintenances of patient integrity in doctor contact, environment impact as 

well as priority in life threatening conditions. Nursing in the ICU complicates the nursing 

staff’s possibility to maintain the patient's integrity including confidentiality. The nursing 

staff has a good and comprehensive picture of what integrity means. The study concludes 

that staff believes that the circumstances and the structure of IVA is not optimal. The design 

of the unit and the inadequate possibilities to create a private space around the bed makes it 

difficult or impossible to protect patient on a desirable manner. How patient-integrity is 

maintained is also affected by nursing staff’s attitude. 

 

Keyword 

Intensive care, integrity, nursing, nursing staff, qualitative content analysis.  
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Bakgrund 

Inom hälso- och sjukvården används integritetsbegreppet i samband med privat sfär. Den 

privata sfären kan ses som ett skyddsområde där alla individer värnar om sin kropp. En 

persons okränkbara identitet existerar i kraft av andras respekt för dennes gränser. Den privata 

sfären kan överträdas på många sätt. En välment arm runt en skuldra kan upplevas som 

gränsöverskridande. Ett professionellt förhållningssätt kräver ett givande av sig själv i mötet 

med patienten. Patienten är både människa och vårdtagare (Houmark, 2007).  

Integritet är ett komplext begrepp som på ett personligt plan är förknippat med 

människovärde, självkänsla och stolthet. Integritet som rättighet handlar om respekt till person 

och personlig sfär liksom skyddet mot kränkning av denna dessutom inbegrips sekretessen 

enligt Woogara (2005). Varje patient har rätt till en privat sfär. Patientens integritet inom den 

privata sfären och upprätthållandet av den är en mänsklig rättighet, och den skall respekteras 

av hälso- och sjukvårds personal. Respekten till person och den personliga sfären är vital för 

patientens mentala, emotionella och andliga välmående (Woogara, 2001).                                                                             

Författningshandboken säger att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller 

kraven på en god vård. Detta innebär att den särskilt skall bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet enligt SOSFS 2005 s. 121 (1982:763). Det är 

sjukvårdspersonalens skyldighet att skydda patienten så att inte sekretessen bryts. Särskilt 

utsatta är patienterna som inte vårdas på enkelrum, vid telefonsamtal med vänner och 

släktingar, vid ronder, vid undersökningar och utvärderingar av patienten. Ofta är patienten 

endast skyddad av ett tunt draperi. (Larsson, Skretting & Farstad 2000; Woogara, 2001). 

Sjukvårdspersonal ska hindra att obehöriga kan få kännedom om patientens 

sjukdomsförhållanden. Information om patienter ska behandlas med värdighet och respekt för 

att upprätthålla integriteten hos patienten (Korshavn, 2005). 

 

Att kunna upprätthålla patienters integritet genom att inte bryta mot tystnadsplikten är ett 

ansvar som vilar på all personal som har tillgång till patientens uppgifter (Grace, 2004).  

 

Att som sjuksköterska respektera patienten och motsvara förväntningarna att bli behandlad 

med värdighet och respekt är viktigt. Det innebär att följa de lagar och föreskrifter som styr 

patienters rättigheter vad gäller etiska aspekter och att upprätthålla tystnadsplikt (Cochran, 

1999). I sekretesslagen (1980:100) finns regler om tystnadsplikt och sekretess inom den 
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allmänna hälso- och sjukvården. Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig det 

sker muntligen eller genom att handling lämnas ut på annat sätt.  

 

I en studie utförd på ett antal intensivvårdsavdelningar i Sverige granskades 192 dödsfall. Av 

studien framgick att nästan hälften av patienterna dog på flerbäddssal. Studien visade också 

att de patienter som hade en närstående närvarande i livets slutskede i större utsträckning 

tilldelades enkelrum. Intensivvårdsenheterna är utformade för att vara kostnadseffektiva och 

hålla personalkostnaden nere. En följd av detta är en stor brist på enkelrum på 

intensivvårdsavdelningar (Forsberg,  Bergbom & Fridh, 2007).   

 

I en enkätstudie från 2005, utförd i Sverige och Norge på olika intensivvårdsavdelningar, 

framkom att anhörigas och patienters upplevelser av vården präglas mycket av känslan av att 

ha tillit till omvårdnadspersonalens kompetens. Att genomgående bli behandlad med vänlig-

het och respekt anses särskilt viktigt då patienterna kommer i kontakt med många vårdgivare 

under tiden på IVA (Takman & Severinsson, 2006).  

 

Woogara (2005) har genomfört en studie inom akutsjukvården med syfte att studera respekten för 

patientens integritet och värdighet. Avskildhet är en fundamental mänsklig rättighet för varje 

människa. Vissa patienter accepterade att det inte fanns något privatliv på salen. Andra patienter 

däremot upplevde sig kränkta av omvårdnadspersonal som visade brist på respekt i 

omvårdnadssituationer och även vid samtal. En patient har i studien beskrivit att det inte fanns 

någon tillgång till avskildhet på avdelningen utan avdelningen var utformad för att 

vårdpersonalen skulle kunna ha överblick över patienterna. Det samtalades om de mest intima 

saker och allt som sades kunde höras av medpatienter. Att få privat information utan att 

främmande människor ska kunna ta del av den är en patienträttighet. I studien framgick även 

att den medicinska omvårdnaden prioriterades framför patientens värdighet och integritet. Det 

framgick att draperiet mellan patientsängarna inte alltid drogs för ens när de intimaste 

omvårdnaderna utfördes. Detta bidrog till att patienterna hamnade i mycket obekväma 

situationer.  

Att som patient få ha ett draperi fördraget runt sängen kan för många upplevas som att ha en 

privat sfär. Det är viktigt att låta draperierna vara fördragna som en fysisk och psykologisk 

sköld runt patienten. För att upprätthålla det personliga utrymmet är det viktigt att 

omvårdnadspersonalen meddelar patienten när de kommer och går inom området. På så sätt 

har patienten en viss kontroll över sin situation (Widäng & Fridlund, 2003; Woogara 2001; 

2004). 
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I en litteraturstudie av Ericsson, Chiappe och Sällström (2003) identifierades en mängd 

situationer som patienter varit missnöjda med under sin sjukhusvistelse. Det framkom att 

patienter upplevt att de inte hade haft tillgång till avskildhet i samband med att de fått 

information. I ytterligare en studie framkom det att patienterna hade känt sig utlämnade inför 

medpatienter och personal i samband med ronderna. Närvaro av andra patienter under ronden 

gjorde att man inte ville ta upp sitt problem. Mer än hälften av patienterna saknade möjlighet 

att prata ostört med läkare (Kiessling & Kjellgren, 2004). 

 

Brist på integritet orsakar ett onödigt lidande för patienten enligt Dahlberg (2002) som 

beskriver begreppet vårdlidande som det lidande som åsamkas patienten av vårdandet i sig. 

Lidandet inom vården uppstår främst i relationen sjuksköterska och patient. Att som patient 

fråntas rätten att delta i sitt eget tillfrisknande, att som patient inte bli sedd och hörd och att 

inte räknas med leder till att patientens självklara värdighet kränks. Om vårdpersonal har 

många obearbetade känslor i bagaget kan detta bli ett hinder för att hjälpa patienten till hälsa. 

 

Upplevelsen av egenvärde och integritet är mycket individuell. Att som omvårdnadspersonal 

sträva efter kunskap om vad värdighet innebär för varje enskild individ är en förutsättning för 

att kunna upprätthålla integriteten hos en patient (Edlund, 2002). Det är viktigt att man som 

omvårdnadspersonal gör patienten delaktig i vården. Patienten kan känna en stor rädsla för det 

han/ hon inte kan bemästra. Som omvårdnadspersonal är det då viktigt att bekräfta patienten 

och visa att känslorna har uppfattats (McCabe, 2004).  

 

I en studie av Widäng och Fridlund (2003) framkom det att patienterna upplevde att de kunde 

behålla sin integritet när de visades respekt från vårdpersonalen. Genom ett professionellt  

förhållningssätt som omvårdnadspersonal kan man bevara patientens integritet. Genom 

personalens handlingar och uppträdande kan patientens värdighet bekräftas. Detta kan ske 

genom att inte försätta patienten i situationer där denne kan känna sig blottad och utlämnad, 

eller genom att kunna erbjuda en patient avskildhet vid olika tillfällen. 

Edlund (2002) menar att om man som personal visar patienten engagemang, känslighet och 

ansvar kan man omvandla en kränkande situation till en icke- kränkande situation. 
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Problemformulering 

Patientintegritet är ett mångfasetterat område eftersom det handlar om interaktioner mellan 

många olika individer och personligheter i en mycket tekniskt avancerad och krävande miljö.   

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen SOSFS (1980:100) gäller sekretesslagen som skydd för 

patienternas personliga integritet. Patientintegritet som rättighet handlar om respekt till person 

och personlig sfär liksom skyddet mot kränkning av denna. Patientens vård sker dock många 

gånger utan möjlighet till avskildhet (Woogara, 2005). Individens upplevelse av egenvärde och 

integritet är mycket individuell. Att som omvårdnadspersonal söka kunskap om vad integritet 

innebär är en förutsättning för att kunna upprätthålla patientintegritet och därmed en god vård 

(Edlund, 2002; Stabell & Lindström, 2003). 

 

Om omvårdnadspersonal har otillräcklig kunskap om patientens rättigheter gällande integritet 

kan detta innebära negativa konsekvenser för patienten. Fokus i denna studie är därför 

omvårdnadspersonalens upplevelse av hur patientintegritet kan påverkas på en flerbäddssal.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka omvårdnadspersonals upplevelse av hur integritet 

kan påverkas för den enskilde patienten på en flerbäddsal inom intensivvårdsavdelning.  

Metod  

Vid studier av personers upplevelser lämpar sig en kvalitativ forskningsmetod. Omvårdnads-

personalens upplevelse av hur patientens integritet kan påverkas är en subjektiv åsikt. I 

intervjusituationen skapas en relation mellan intervjuare och informant. Resultatet påverkas 

av denna interaktion. Detta innebär att resultatet av en intervjustudie inte kan ses som 

oberoende av forskaren. Informantens subjektiva åsikter och värderingar är önskade. 

Kvalitativ forskning ger en fördjupad kunskap om ämnen som är omöjliga att mäta i en 

kvantitativ studie (Polit & Beck, 2008. s. 13-14). I studien har en latent kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats använts enligt Lundman & Graneheim (2008, s. 162-

167). Vid latent kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats utför författarna en tolkning 

av analysenhet. Tolkningen är gjord med en förståelse för intervjupersonens historia. Texten 

har ingen given mening utan får mening genom läsaren. Det är möjligt att flera tolkningar 

görs som samtliga kan vara giltiga (Lundman & Graneheim, 2008. s. 160). 
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Deltagare  

Studien omfattar individuella intervjuer med tolv personer som arbetar med omvårdnad inom 

intensivvårdsenhet (IVA). Samtliga har erfarenhet från arbete med patienter på flerbäddsal, 

där fler än en patient vårdas utan möjlighet att ”stänga en dörr om sig”. Urvalet av 

omvårdnadspersonal har skett enligt strategiskt urval, De utvalda deltagarna hade kunskap 

och erfarenhet om ämnet (Polit & Beck, 2008. s. 343). Begreppet omvårdnadspersonal 

inkluderar i denna studie intensivvårdssjuksköterskor och undersköterskor. De inom 

personalgruppen som tjänstgjort längst samt kortast på de inkluderade avdelningarna har 

intervjuats. Detta för att få en variation på upplevelserna (Forsberg & Wängström, 2008. 

s.141). Enhetscheferna var behjälpliga med att identifiera detta urval. Inklusionskriteriet för 

att medverka i studien var således att informanterna hade erfarenhet från att arbeta på 

intensivvårdssal där fler än två patienter vårdas. Intervjuerna genomfördes på två sjukhus i 

Mellansverige. Båda sjukhusen uppfyller kravet med avancerad intensivvård på flerbäddsal. 

Datainsamling  

Datainsamlingen skedde med öppna semistrukturerade frågor, som var formulerade i förväg 

och ställdes på samma sätt till alla deltagare (Lundman & Graneheim, 2008. s. 160-161).  

Se bilaga 2. Exempel på några av frågorna som ställdes var: 

 

Hur upplever du att integriteten kan upprätthållas på en flerbäddssal?  

Har du varit i någon situation där patientens integritet blivit kränkt? 

På vilket sätt fungerar det med ronderna i detta sammanhang?  

 

Enligt Kvale (1997. s. 123) skall forskningsintervjun fortskrida som en normal konversation 

men den har ett specifikt syfte och en specifik natur. Frågorna bör vara korta och enkla. 

 

En pilotintervju utfördes gemensamt av intervjuarna. Den är inkluderad i studien eftersom 

inga frågor togs bort eller lades till. Därefter utfördes intervjuerna med en intervjuare och en 

deltagare. Samtliga intervjuer planerades att äga rum på informantens arbetstid enligt 

överenskommelse via telefon eller via mail. Informanterna valde tidpunkt och plats. 

Intervjuerna skedde i enrum. I studien ingick sex undersköterskor och sex intensivvårds-

sjuksköterskor.. I vissa fall hade de skickat skriftligt samtycke per post innan intervjuerna 

genomfördes och i vissa fall hade de med sig det till intervjuerna. Intervjuerna varade 30-50 

minuter. De spelades in på band och skrevs sedan ut ordagrant i text. Därefter genomlästes 



     6 
 
 

intervjutexterna ett flertal gånger, med studiens syfte som utgångspunkt. Samtliga intervjuer 

inleddes med att fråga hur informanten uppfattade begreppet integritet. Därefter informerade 

intervjuaren om vilken definition vi arbetade efter (Lundman & Graneheim, 2008. s. 162). I 

denna studie hade de fått skriftlig information i samband med förfrågan om deltagande i 

studien, se bilaga 1.2. Informanterna hade vid intervjutillfället möjlighet att yttra eventuella 

frågor. Enligt Kvale (1997. s. 120) bör informanten få veta kort om syftet med intervjun och 

att bandspelare kommer att användas. Detta för att underlätta för förutsättningarna att 

intervjun skall bli så givande som möjligt. 

Analys 

Latent kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats har använts vid tolkning av 

intervjuerna enligt (Lundman & Graneheim, 2008. s.160). Texten har analyserats systematiskt 

steg för steg. De utskrivna intervjuerna lästes igenom flera gånger för att lära känna och få en 

helhetsbild av materialet. Författarna reflekterade sedan tillsammans över textens innehåll. 

Därefter delades texten in i meningsbärande enheter som genom sitt innehåll och sammanhang 

hörde ihop. Fokus var att finna meningsenheter som beskrev personalens upplevelse av hur 

patientens integritet påverkades, både vad som underlättade och försvårade. Under 

analysprocessen kondenserades meningsenheterna, vilket innebär att texten utan att förlora 

innehåll och mening görs kortare. Författarna diskuterade kontinuerligt innehållet med varandra 

under analysprocessen för att förvissa sig om att tolkningen stämde överens med kontexten i 

meningsenheterna. Text med liknande innehåll abstraherades in i subteman, vilket innebär att 

meningsenheterna kortades ner utan att det väsentliga i texten gick förlorat under processens 

gång och därefter gjordes en tolkning av det centrala innehållet i texten. De subtemana med 

återkommande innebörd skapade våra teman. Vilket svarade på frågan ”hur” något var. Se 

tabell 1. De fem teman som uppstod var: Att vara medveten om patientens utsatthet, att 

personliga värderingar avgör sensibillitet gentemot patienten, att upprätthålla patientens 

integritet i samband med rond är problematiskt, att arbetsmiljön begränsar förmågan att 

skydda patienten samt att rädda liv går före upprätthållandet av integritet. De fem tema 

grupperna är baserade på texten som helhet och vår känsla för det underliggande En viss grad 

av tolkning görs i analysen av forskarna för att resultatet skall bli begripligt och meningsfullt. 

(Lundman & Graneheim, 2008. s.163-171).  
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Tabell 1. Visar exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, subtema och teman från 
innehållsanalysen av intervjutexterna.  

 
Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 
Subtema Tema 

ja jag tänker på både tystnadsplikt 
och det där med bemötande å att 
inte blotta patienten såna termer 
dyker upp i huvudet på mig, ja det 
är något som verkligen ligger i 
tiden,  
 

Tystnadsplikt, bemötande 
och att inte blotta 
patienten.  
 

Att Värna om 
patienten 

Att vara medveten om 
patientens utsatthet.  

Jag har nog varit ganska lika 
genom åren, det är nog mycket 
som man är. Tror jag. Eftersom 
jag själv varit mycket för det. Så 
tror jag att jag tänker lika. ..olika 
som folk är. 
 

Inställning beror på hur 
man är som person.  

Att personligheten 
påverkar 
inställning till 
integritet. 

Att personliga 
värderingar avgör 
personalens sensibilitet 
gentemot patienten. 

..men det är ju klart de står ju 
också vid sängen och pratar. Det 
är ju det om det ligger vakna 
patienter i sängarna bredvid som 
det liksom bryter mot 
sekretessen… 
 

Läkarna står vid sängen 
och pratar, medpatienter 
kan höra 

Att vara medveten 
om patientens 
utsatthet i samband 
med rond. 

Att upprätthålla 
patientens integritet i 
samband med rond är 
problematiskt. 
 

Här på iva så är patienterna helt 
utsatta, de har ju ingen koll på vad 
vi gör med dem, då patienterna 
ofta sover, vi andvänder ju 
skärmar liksom, men patieterna 
ligger ju oftast helt öppet när folk 
passerar, från andra avdelningar 
och eller anhöriga, folk rör ju på 
sig hela tiden så det är ju helt 
omöjligt att skydda patienterna 
helt och hållet. 
 

Patienterna är helt utsatt 
ligger helt öppet 
när folk passerar, omöjligt 
att skydda patienten helt.  
 

Att 
arbetsbelastning 
påverkar förmågan 
att skydda 
patienten. 

Att Arbetsmiljön 
begränsar förmågan att 
skydda patienten. 
 

Ja det finns det ju, man får göra en 
prioritering. Vad är viktigast. Så i 
såna fall går det inte att skydda, 
men man ska ju ha det i åtanke 
hela tiden.. det är ju helt klart. 
 

Prioritera vad som är 
viktigast. Man skall vara 
medveten om vad man gör. 

Att patientintegritet 
kan åsidosättas om 
nödvändigt. 

Att rädda liv går före 
upprätthållandet av 
integritet. 

 

Etiska aspekter 

Ansökan om tillstånd att genomföra studien gjordes hos både klinikchef och avdelningschef.  

Se bilaga 1.1. Deltagarna i studien erhöll både skriftlig och muntlig information om syftet 

med studien, samt information om att medverkan i studien var frivillig och att deltagaren när 

som helst kunde utan att behöva uppge orsak avbryta sitt deltagande. Samtliga 

intervjupersoner har lämnat samtycke om deltagandet i studien. Se bilaga 1.2. Gällande 

sekretess och forskningsregler har följts, och materialet har behandlats konfidentiellt (Polit & 

Beck, 2008, s.176,180 ).  
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Resultat 

Omvårdnadspersonalen upplever att upprätthållandet av patientens integritet påverkas av 

begränsningar och möjligheter. En översikt av subtema och tema presenteras i tabell 2. 

 

Det som begränsar förmågan att upprätthålla patientintegriteten är arbetsbelastningen, 

lokalens utformning, patientsamtal på salen och att möjligheterna till ett konfidentiellt 

läkarsamtal försvåras. Arbetsbelastningen påverkar genom att om det är mycket att göra kan 

inte avskärmningarna nyttjas då de hindrar övervakning av samtliga patienter på salen. 

Lokalens utformning handlar om att vården bedrivs på sal med begränsade 

avskärmningsmöjligheter mellan de trånga patientutrymmena vilket innebär att det är lyhört 

och att patienten utsätts för onödig exponering. Patientsamtal på salen handlar om att 

ronderna sker i åsyn och inom hörselavstånd för andra än patienten. Ett förtroendefullt 

konfidentiellt läkarsamtal försvåras. Det innebär att patienten och anhöriga kan känna sig 

hämmade när de pratar med läkare (och annan personal) eftersom det inte sker i lämplig 

miljö. Trots att begränsningarna är många så finns det en allmänt delad åsikt om att det är 

viktigt att patientens integritet respekteras och upprätthålls. Möjligheterna att upprätthålla 

patientintegriteten är således personalens inlevelseförmåga, att värna om patienten, att 

bibehålla sekretessen, att personliga värderingar avgör sensibiliteten gentemot patienten och 

hur yrkeserfarenhet påverkar. Inlevelseförmåga handlar om att personalen är empatisk och 

kan avgöra vad som är kränkande och inte. Att värna om patienten handlar om att skydda 

patienten från onödig exponering. Att bibehålla sekretessen innebär att inte prata i onödan på 

salen och vara medveten om andras närvaro i rummet. Att personliga värderingar avgör 

sensibilitet gentemot patienten innebär att attityder och värderingar kan variera inom 

personalen. Det framkom att trots att patientens integritet är viktig så finns det situationer när 

den kan åsidosättas, som vid livshotande tillstånd och akuta åtgärder. 
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Tabell 2. Översikt över subteman och teman som framkom i analysen. 

Subtema Tema 
Att ha inlevelseförmåga. 

Att värna om patienten. 

Att bibehålla sekretess. 

Att vara medveten om patientens utsatthet.  

 

Att personligheten påverkar inställning till 
integritet. 
 

Att erfarenhet påverkar. 

Att personliga värderingar avgör personalens 

sensibilitet gentemot patienten. 

Att patientsamtal sker på salen är ett problem. 

Att möjligheten till en förtroendefull relation 
försvåras. 

Att upprätthålla patientens integritet i samband med 

rond är problematiskt. 

Att arbetsbelastningen påverkar förmågan  
att skydda patienten. 
 

Att lokalens utformning påverkar 
patientintegriteten. 

Att arbetsmiljön begränsar förmågan att skydda 

patienten. 

 

Att patientintegritet kan åsidosättas om 
nödvändigt. 

Att rädda liv går före upprätthållandet av integritet. 

 

 

Att vara medveten om patientens utsatthet 

Omvårdnadspersonalen upplever att patientens utsatthet påverkas av personalens 

inlevelseförmåga, möjlighet att skydda patienten i rummet samt förmåga till hur sekretessen 

kan skyddas. Det som framkom var att eftersom många patienter vårdades på en sal uppstod 

svårigheter att upprätthålla integritet och skydda mot sekretessbrott. Detta tema bestod av tre 

subteman: Att ha inlevelseförmåga, Att värna om patienten och Att bibehålla sekretess.  

 

Att ha inlevelseförmåga 

Studien har påvisat att det som påverkar personalens upplevelse av hur integritet kan 

upprätthållas är till stor del förmåga att leva sig in i patientens situation och ändå vara 

professionell i sin yrkesroll.  Att som omvårdnadspersonal tillåta sig eftertanke och reflektion 

över egna handlingar och att arbeta nära patienten leder till en ökad medvetenhet om 

patientens utsatthet. Det är tydligt att det är viktigt att vara lyhörd inför patientens behov av 

privatsfär och att respektera den genom att inte utsätta patienten för onödig kroppslig 

exponering. De upplevde att till omvårdnadspersonalens uppgifter hör att värna om patienten, 

både till kropp och till själ och att gå in som ombud där patientens normala autonomi är 

försvagad. En av informanterna förklarade det som: 
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”Ja det är ju att ingen annan patient ska se, om jag som patient låg här ska ingen annan kunna se 
 mig och det ska, man ska kunna dra för när anhöriga kommer. För att skärma av helt. Så att jag  
skulle vilja ha det så att ingen hörde eller såg”. 

 

Att värna om patienten 

Att värna om patienten är att tänka på att skydda patienten genom att vara medveten om andra 

människors närvaro på salen. Det kan vara patienter, anhöriga men också övrig personal.  

Skyddet kan vara att draperier eller skärmar nyttjas och patienten exponeras så lite som 

möjligt. De befintliga avskärmningarna eller snarare bristen av möjlighet att skärma av 

påverkar känslan av ett eget rum och bristen på möjlighet att tillåtas ha en privatsfär även som 

patient. De flesta inom omvårdnadspersonalen upplever att de är medvetna om den utsatthet 

det medför att vara patient. Det är viktigt att patienten får vara med om möjligt och medverka 

i sin egen vård, en informant sa: 

 

”Att man får ha något att säga till om, om man kan som patient. Så att man får medverka i sin 
vård”. 
 

Att bibehålla sekretess 

Lyhördheten på salarna är något som alla undersköterskor och sjuksköterskor upplever 

försvårar möjligheten att upprätthålla patientintegriteten. Många samtal mellan personal och 

mellan personal och patient och anhöriga sker vid sängen. De befintliga avskärmningarna 

oavsett om det handlar om draperier eller flyttbara skärmar är inte ett fullgott skydd. 

Sekretessen runt patienten är något som personalen uppger att de tycker är av stor vikt och en 

stor del av integriteten och att de skyddar integritet och sekretess efter bästa förmåga. Om 

sekretessen nämndes följande: 

 
”du skall ju inte behöva ha mer kunskap om personen än vad du behöver för att vårda den just nu”, 

 

Att personliga värderingar avgör personalens sensibilitet gentemot 

patienten. 

Informanterna uppgav att erfarenheten är av underordnad betydelse vad gäller engagemang 

och inställning till upprätthållandet av integritet hos patienten. Det är personligheten som har 

störst påverkan. Detta tema bestod av två subteman: Att personligheten påverkar inställning 

till integritet och Att erfarenhet påverkar.  
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Att personligheten påverkar inställning till integritet 

Studien har påvisat att det som påverkar omvårdnadspersonalens uppfattning om hur man kan 

värna om patientens integritet hänger tätt samman med hur man är som person.  

Det framkom i studien att det spelar roll om hur man som personal kan påverka 

upprätthållandet av patientens integritet eller inte. Vidare är det av betydelse vilka hinder som 

föreligger; till exempel salens utformning och bristande avskärmningsmöjligheter. Det finns 

en risk att patienter behandlas olika beroende på inställning hos den som tjänstgör. I 

förhållande till den personliga inställningen så spelar yrkeserfarenhet mindre roll. Det är det 

personliga synsättet som avgör medvetenhet om hur integritet kan upprätthållas. En informant 

nämnde följande: 

 

”Ja till viss del, men det är mycket personlighet inte bara erfarenhet, hur öppen man är och 
distanslös man är och så vidare. Och det finns både bland erfarna och det finns oerfarna som är 
hemskt duktiga på att rädda integritet å så det är inte bara erfarenhet utan mer person”. 
 

 
Att erfarenhet påverkar 

Några av deltagarna uppgav att erfarenhet spelar roll. När de uppnått trygghet i sin yrkesroll 

underlättar det och de får en helhetsbild av patienten både som vårdtagare och människa. Risk 

finns dock att arbetet kan gå på slentrian när man har arbetat länge och mycket görs på rutin. 

Detta kan leda till minskad känslighet gentemot patientens behov av integritet.  

Andra deltagare ansåg att relativt ny personal tänkte mer på upprätthållandet av integritet, 

eftersom detta poängteras inom utbildningen. Vidare visade resultatet att fortlöpande 

utbildningar och diskussioner i ämnet ökar personalens medvetenhet. Att prata om 

patientintegritet och att lyfta upp ämnet i olika forum underlättar också för personalen att bli 

mera medveten. Det är viktigt att vara medveten om bristerna och göra så gott man kan. De 

mer erfarna kan dela med sig av sin kunskap som erhållits via erfarenhet för att skapa en 

gemensam värdegrund. Om erfarenhet nämndes följande: 

 

”Men det kan ju vara så att de som jobbat väldigt länge tänker inte på hur dom alla gånger 
förhåller sig till patienterna men en som är ny kanske är mycket mera noggrann. Dom kör sitt 
race eller vad man ska säga så har det alltid varit och då fortsätter man med” 
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Att upprätthålla patientens integritet i samband med rond är 

problematiskt. 

Informanterna upplevde svårigheter att bibehålla patientens integritet i samband med rond . 

När läkarsamtal utförs på salen riskeras brott mot sekretessen och det kan medföra att 

patientens integritet kränks. Detta tema bestod av två subteman: Att patientsamtal sker på 

salen är ett problem och Att möjligheten till en förtroendefull relation försvåras.  

 

Att patientsamtal sker på salen är ett problem 

Det framkom i studien att det var mycket svårt att upprätthålla integritet i samband med 

patient- och anhörigsamtal. Omvårdnadspersonalen upplevde att läkarna, framför allt de som 

kom från andra avdelningar, inte alltid tänkte på att upprätthålla integritet hos patienterna. 

Många gånger är det flera läkare samtidigt som går till en patient.   

Omvårdnadspersonalen uppgav att expeditionen och patientsalarna oftast användes som 

samtalsrum. Samtalen med patienten sker alltså ofta vid patientens säng och ej i enrum. Då 

det är trångt på salarna och patienterna oftast ligger tätt intill så kan det mesta som sägs höras 

av andra. Detta kan hämma patienten i samtalet. En av informanterna sa följande: 

 
”Att då som patient våga säga något när så många lyssnar” 

 

Att möjligheten till en förtroendefull relation försvåras. 

Läkarna på intensivvårdsavdelningen (IVA) rondar i enrum med ansvarig sjuksköterska och 

upplevs vara medveten om patientens utsatthet i miljön. Studien har påvisat att 

omvårdnadspersonalen anser att den delen av ronden fyller kraven på sekretess och därmed att 

patientens integritet skyddas. Onödig exponering av patienten kan däremot ske vid 

undersökningar och kontroller. Patientsamtal sker vid sängen där medpatienter och närstående 

kan höra vad som sägs. De patientansvariga läkarna (PAL) som kommer från andra 

avdelningar för att ronda är ovana vid miljön och upplevs av personalen vara mindre 

medvetna om patientens utsatthet än läkarna på IVA. Omvårdnadspersonal upplevde att 

läkarna är mindre medvetna om vikten av upprätthållandet av integritet i samband med ronder 

och undersökningar än vad omvårdnadspersonalen är. Detta framkom i följande yttrande: 

 

”Det som kanske är nackdelen då är om det kommer en läkare som ska titta på patienten och öppnar upp 
täcket eller så då får man försöka som sjuksköterska … om inte läkaren tänker på att skärma av så får 
man gå fram och göra det. ” 
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Att arbetsmiljön begränsar förmågan att skydda patienten. 

I intervjuerna framkom det att personalen upplevde att vårdmiljön på IVA påverkade 

upprätthållandet av patientens integritet på flera sätt. Ett hinder för upprätthållandet var 

trängsel och att patienterna vårdades många på samma sal. Ett annat hinder var lokalernas 

utformning. Några av informanterna har sagt att de måste ha en överblick av lokalen ur 

säkerhetssynpunkt. Att vårda patienterna på enkelsal, vilket skulle vara det bästa med tanke på 

integritet och sekretess, kräver en högre bemanning än vad de upplever att de har i dagens 

läge.  Detta tema bestod av två subteman: Att arbetsbelastningen påverkar förmågan att 

skydda patienten och Att lokalens utformning påverkar patientintegriteten.  

 

Att arbetsbelastningen påverkar förmågan att skydda patienten 

Det framkom i studien att personalens möjlighet att skydda patienten påverkades av tidsbrist 

och hög arbetsbelastning. Personalen upplever sig stressad och att de inte alltid hinner med. 

De påtalar att genom att ändra vissa rutiner som att patientsamtal och undersökningar alltid 

utförs i enrum så skulle risken för brott mot integriteten och sekretessen minska. De upplevde 

att ett hinder var bemanningen eftersom den inte är anpassad till vård på enkelsal. Hur de få 

enkelsalarna nyttjades skiljde sig mellan de två sjukhusen. I det ena fallet nyttjades salarna 

endast som isoleringssal eftersom bristen på personal inte tillät annat. I det andra fallet 

nyttjades salarna dels som utslussning till avdelning och dels i samband med vård i livets 

slutskede, så att patient och anhöriga får lugn och ro och avskildhet i en svår stund. En av 

deltagarna sa: 

 

”Eftersom vi är så få i bemanningen. Det är ju önskvärt med enkelrum både för patientens och de 
anhörigas skull. Det är svårt att uppnå med personal situationen idag..” 

 

Att lokalens utformning påverkar patientintegriteten. 

De flesta uppgav att det största hindret för att upprätthålla patientintegriteten var salens 

utformning. Lokalerna är utformade efter personalens möjlighet att få en överblick över salen 

inte efter hur bästa möjliga vård kan bedrivas ur patientens synvinkel. Det är en säkerhet att 

kunna se samtliga patienter på salen. Det innebär att vid vissa tillfällen nyttjas inte befintlig 

avskärmning. Möjligheten till avskärmning är bristfällig både vad gäller insyn och lyhördhet 

och det är ett begränsat privat utrymme runt patienten. Samtliga har uppgett att det är trångt 

runt patienten med all utrustning och det kan också vara många närstående som vill vara med 

patienten. Patientplatsen är inte anpassad till att patienterna ska ha sina närstående hos sig.  

Miljön upplevs som tungjobbad av personalen.  I och med att det finns ett otillräckligt skydd 

för patienten finns det risk att närstående hör och ser vad som sker runt övriga patienter. Det 



     14 
 
 

kan vara i vardagliga situationen såsom tvättning och bäddning där personalen pratar med 

patienten och nämner namn och talar om vad som ska hända. Patienterna tillåts inte alltid vara 

anonyma i vården. Informanterna upplever att upprätthållandet av patientintegriteten skulle 

underlättas om lokalerna vore anpassade efter patientens behov av utrymme och privat sfär. 

En av informanterna sa: 

 

 ”Här på IVA så är patienterna helt utsatta, de har ju ingen koll på vad vi gör med dem, då 
patienterna ofta sover, vi använder ju skärmar liksom, men patienterna ligger ju oftast helt öppet 
när folk passerar, från andra avdelningar och eller anhöriga, folk rör ju på sig hela tiden så det 
är ju helt omöjligt att skydda patienterna helt och hållet”. 
 

Att rädda liv går före upprätthållandet av integritet. 

Att upprätthålla patientintegritet är av stor vikt men den kan åsidosättas om nödvändigt. Den 

åsikten delas av de flesta informanterna. De återkommer till att även om en akut situation 

uppkommer, där personalen måste prata och diskutera sinsemellan och att patientens kropp 

exponeras för utomstående, och brott mot patientens integritet sker medvetet och inte på 

grund av ignorans är det acceptabelt. Personalen har gjort en prioritering av vad som är 

viktigast i det akuta läget.  Detta tema bestod av enbart av ett subtema: Att patient integriteten 

kan åsidosättas om nödvändigt.  

 

Att patient integriteten kan åsidosättas om nödvändigt.  

I studien framkom det att upprätthållandet av patientintegritet anses vara viktigt och att det är 

ett problem med salar där fler än en patient vårdas. I en akut situation är många personer och 

skrymmande material inblandade och utrymmet är mycket begränsat. Personal på plats måste 

prioritera. Att vårda patienten kommer i första hand i det akuta sjukdomsförloppet.  

I en akut livshotande situation kan patientintegriteten åsidosättas. Att rädda liv går före 

upprätthållandet av integriteten. Det är en åsikt som de flesta undersköterskor och 

sjuksköterskor delar. Med ett undantag av en deltagare som ansåg att det inte går att 

kompromissa med respekten och upprätthållandet av patientintegriteten.  

 
”Integriteten är jätte viktig och jag kan inte se vilken… när man inte skulle ta hänsyn till den, det 
 är bara så”. 
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Metoddiskussion 

Metoden som valdes för att beskriva en upplevelse var latent kvalitativ innehållsanalys. 

Metoden lämpade sig väl eftersom att den kan anpassas till forskarnas kunskap och 

erfarenhet, vilket har varit till fördel (Lundman & Graneheim, 2008 s. 171). Det finns dock 

begränsningar i kvalitativ forskning som till exempel att vetenskapligheten och överförbar-

heten kan ifrågasättas då studien är utförd på en begränsat antal deltagare, det är därför 

tveksamt om resultaten kan anses vara generaliserbart (Polit & Beck, 2008. s. 17). 

Kvalitativ innehållsanalys beskriver variationer, därför valdes de inom personalgruppen som 

tjänstgjort längst samt kortast på de inkluderade avdelningarna ut till att delta i studien, för att 

se om olika erfarenheter kunde ge någon variation. Att utifrån olika erfarenheter belysa ett 

område ökar trovärdigheten i studien. Även direkta citat har använts i resultatet. Detta ger 

läsaren en möjlighet att bedöma trovärdigheten (Lundman & Graneheim, 2008. s. 169-170). 

Under studiens gång har författarna ständigt diskuterat och reflekterat tillsammans för att i 

tolkning av resultatet uppnå samstämmighet, vilket har uppnåtts, enligt Lundman & 

Graneheim (2008 s. 170) ökar detta tillförlitligheten i resultatet. Sedan är det upp till läsaren 

att avgöra hur vida resultatet är överförbart till andra miljöer med liknande förutsättningar 

eller inte. Författarna i denna studie har gett läsaren förutsättning till detta genom att ge en 

noggrann beskrivning av tillvägagångssättet, detta ger även läsaren möjlighet att bedöma 

giltigheten (Lundman & Graneheim, 2008 s. 170). Intervjuerna genomfördes individuellt i 

enrum under 30 till 50 minuter. Frågornas karaktär krävde att intervjuerna genomfördes i 

enrum då trovärdigheten i svaren ökar i en tyst och lugn miljö (Polit & Beck, 2008. s. 333). I 

samband med intervjuerna ansågs det finnas en risk att deltagarna kunde känna sig kränkta då 

vi frågat om de själva upplevt att de i någon situation gått över gränsen och medvetet eller 

omedvetet kränkt någon. Den mest känsloladdade frågan togs sist av allt i intervjun dels för 

att skapa möjligheter till en bra kontakt innan men dels också för att frågan i sig inte behöver 

upplevas som jobbig när den sätts in i sammanhanget. Enligt Kvale (1997. s. 120) är de första 

minuterarna av intervjun avgörande för hur den utfaller. Informanten skall skaffa sig en bild 

av intervjuaren innan den tillåter sig tala fritt och yppa erfarenheter och känslor för en 

främling.  

Att bli intervjuad kan vara en berikande och positiv upplevelse för informanten, det ger 

informanten tillfälle till eftertanke och reflektion i ämnet (Kvale, 1997. s. 39). Om så är fallet 

i denna studie vill inte författarna uttala sig om, det ligger utanför ramen för studies syfte.  
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I några fall var det ett problem att få tag på de utsedda deltagarna till studien, framför allt 

sjuksköterskor, de hade ont om tid och svårt att gå ifrån. Det är dock en risk som finns när 

intervjuerna är planerade att ske på arbetstid. Men efter några ombokningar blev intervjuerna 

utförda och informanterna upplevdes inte avogt inställda till att medverka.  

Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka omvårdnadspersonals upplevelse av hur integritet 

kan påverkas för den enskilde patienten på en flerbäddsal inom intensivvårdsavdelning.  

 

Resultatet visade att deltagarna i studien hade en god förståelse för vad begreppet integritet 

innebar. De hade kunskap om och kunde beskriva integritet ur olika perspektiv samt att de 

hade en förståelse för vilka faktorer som påverkade upprätthållandet av patientens integritet.  

 

Det omvårdnadspersonalen upplevde påverkade upprätthållandet av patientens integritet var: 

Personalens medvetenhet om patientens utsatthet, hur personliga värderingar avgör 

personalens sensibilitet gentemot patienten, integritetsproblematik i samband med rond, 

arbetsmiljöns påverkan och prioritering vid livshotande tillstånd hos patienten. 

 

Patientintegritet är ett mångfasetterat område och det upplevdes som en svår arbetsuppgift av 

informanterna att tillgodose alla bitar. Som personal finns det en risk att uppleva känslan av 

att inte räcka till. Många av informanterna beskrev ”man gör så gott man kan”. Det fanns en 

medvetenhet om bristerna runt patientens integritet. Bristerna kunde enligt informanterna bero 

på ”den mänskliga faktorn” men i de flesta intervjuerna framkom det att utformningen av 

lokalen och de bristfälliga avskärmningsmöjligheterna påverkade mest. Många av 

informanterna påtalade även att begränsande ekonomiska ramarna inom vården utgjorde ett 

problem som hindrade ett fullgott arbete, och att verksamheten på IVA är utformad för att 

hålla kostnaderna nere (jmf, Forsberg, Bergbom & Fridh, 2007). 

 

I resultatet framkom det att informanternas upplevelse av hur patientens integritet påverkades 

kunde hänga samman med personalens inlevelseförmåga, hur patienten kan skyddas och 

sekretessen bibehållas. En medvetenhet om patientens utsatthet krävdes och förståelse för hur 

patienten upplevde sin situation och att handla i enlighet med denna inlevelseförmåga. 

Informanterna ansåg att en av deras huvudsakliga uppgifter i omvårdnaden av patienten var 

att gå in som ombud där patientens autonomi var försvagad och att värna om patienten, både 
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till kropp och själ. Även enligt Woogara (2001) skall patienten visas respekt till person och 

personlig sfär, då detta är vitalt för patientens mentala, emotionella och andliga välmående. I 

en studie av Dahlberg (2002) framkom det att om inte patienten blir sedd och hörd leder det 

till att patientens självklara värdighet kränks. Brist på integritet kan leda till ett onödigt 

lidande orsakat av vårdandet i sig.  

 

I intervjuerna uppgavs medpatienter och närvaro av andras anhöriga som det största 

problemet, ett fåtal av informanterna påtalade att även personalen på avdelningen kan 

upplevas som ett hot mot patientintegriteten. Det är inte bara kränkande för patienten att bli 

exponerad eller att obehöriga tar del av deras historia utan det är även ett brott. Som 

omvårdnadspersonal skall sekretesslagen (1980:100) gällande regler om tystnadsplikt och 

sekretess åtföljas. Inom vården ska berörd personal endast ta reda på sekretessbelagd 

information som krävs för att god omvårdnad ska kunna bedrivas (Thorsén, 2000, s. 147).  

 

Några av informanterna sa sig inte upplevt att gränsen för upprätthållandet av patientintegritet 

överskridits vilket kan ifrågasättas, då det framkommit i studien att samtliga informanter anser 

att det är lyhört på salen och att mycket som sägs till den enskilde patienten kan höras av 

andra. Problemet belyses ytterligare i dessa studier: 

Det är en patienträttighet att få information under sådana omständigheter att inga främmande 

människor kan ta del av den (Woogara, 2005). Det visade sig att den rättigheten är svår om 

inte omöjlig att uppfylla för patienterna på IVA. Patienternas privata sfär är begränsad och 

ofta är de endast avskilda med ett draperi eller en skärm. Detta problem förstärks då det är 

lyhört på salen. Många samtal med och om patienter sker vid sängkanten. Då patienten är i det 

utsatta läget är det svårt att upprätthålla patientens integritet och inte bryta mot 

tystnadsplikten. Detta är ett ansvar som vilar på all personal som har tillgång till patientens 

uppgifter (Grace, 2004).  

Takman et al (2005) beskriver att patientens tillit till omvårdnadspersonalen är mycket viktigt. 

Att genomgående bli behandlad med respekt och värdighet anses särskilt viktigt då patienten 

kommer i kontakt med många vårdgivare under IVA tiden. Även Woogara (2005) påtalar i sin 

studie att detta har betydelse för att man som patient inte skall känna sig kränkt. Edlund 

(2002) beskriver att strävan efter kunskap om varje enskild patients behov av integritet är en 

förutsättning för personalens möjlighet att upprätthålla integriteten hos patienten.  

Omvårdnadspersonalen bär genom att visa respekt för patienten och dennes personliga sfär 
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ansvar för att upprätthålla integriteten hos den enskilda patienten (jfm SOSFS, 2005 s.121. 

1982:763).  

Enligt Woogara (2005) är möjlighet till avskildhet en fundamental rättighet för varje 

människa. Känslan av att bli kränkt och vad som kan kränka en individ är en subjektiv 

upplevelse. Vissa patienter accepterar att det inte finns någon möjlighet till privatliv på salen 

och andra upplevde sig kränkta av omvårdnadspersonal som visar brist på respekt i 

omvårdnadssituationer och vid samtal. 

 

I resultatet framkom att det var mycket svårt att upprätthålla patientens integritet och sekretess 

i samband med ronderna. Det framkommer också i Larsson, Skretting & Farstad, (2000) 

studie vilken beskriver att det är svårt då inte patienten vårdas på enkelsal.  

Att som patient inte få tillgång till samtal i enrum med läkare eller annan personal kan leda till 

att man inte vågar säga något när så många lyssnar. Detta kan medföra att patienterna inte tar 

upp sina problem, det finns även riska att patienterna känner sig utlämnade inför medpatienter 

(Ericsson, et.al.2003; Kiessling & Kjellgren, 2004). På salen finns inte utrymme för 

konfidentiella samtal oavsett om det är mellan läkare och patient eller mellan andra personer.  

 

Lokalutformning och arbetsbelastning påverkade hur omvårdnadspersonalen upplevde att de 

kunde upprätthålla patientintegriteten på salen. Lokalen är utformad främst med hänsyn till 

bemanning. Att vårda varje patient på eget rum skulle kräva en högre bemanning och därmed 

innebära en ökad ekonomisk kostnad. På de sjukhus där vi intervjuat personal bedrivs 

intensivvården i allmänhet på flerbäddssal. Detta begränsar omvårdnadspersonalens möjlighet 

att ge god omvårdnad ur ett integritets perspektiv. Omvårdnad är något allmänmänskligt som 

varje människa har resurser att ge till en annan människa (Rooke,1995. s. 22). Det ena 

sjukhuset har flyttbara skärmar och det andra har draperier som hänger från skenor i taket. 

Dessa begränsar insynen mellan patienterna och personalen uppger att de gör så gott de kan 

och drar för avskärmningarna för att skydda patienten, så att varje patient skall ha ett ”eget 

rum”. Så gott som all personal upplevde att det är ett bristfälligt skydd eftersom problemet att 

det är lyhört på salen kvarstår. Deltagarna i studien påtalade att arbetsbelastningen och 

lokalerna inte var anpassade för att underlätta för personalen att upprätthålla patientens 

integritet men att de försökte skydda och värna om patienten efter bästa förmåga. Stress 

påverkar dock möjligheten att skydda patienten. Har du bråttom kanske draperiet inte dras för 

helt och hållet.  
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IVA salen är utformad så att ett fåtal personer skall kunna överblicka salen och övervaka 

samtliga patienter (Woogara, 2005). På varje vårdplats skall det även finnas utrymme för 

apparatur till exempel infusionspumpar och övervakningsutrustning. Att arbeta på IVA är att 

vistas i en mycket tekniskt avancerad och krävande miljö. Detta förhållande påverkar 

utsattheten, eftersom det underlättar om patienten inte är helt förtäckt. Utvecklingen av 

tekniska hjälpmedel och behovet av dem innebär att ett redan begränsat patientutrymme blir 

ännu trängre.  

 

En livshotande situation påverkar hur patientintegriteten kan upprätthållas. När en patient är i 

ett akut livshotande tillstånd strömmar det till personal. Det finns en överhängande risk vid 

dessa tillfällen att patientens värdighet och integritet kränks. Patienten ligger ofta naken och 

läkare och sjuksköterskor förbereder eller har redan satt in katetrar på ett flertal ställen. På 

bröstkorgen kopplas diverse sensorer och detta sker i åsyn av en stor personalgrupp och 

kanske medpatienter. I en sådan situation är det ett hinder för vården att skyla och täcka för 

patienten ( jmf, Woogara, 2005). 

 

Vi akuta situationer pratar läkare sinsemellan och ger direktiv till omvårdnadspersonalen. Att 

medpatienterna i den situationen hör vad som sägs personal emellan är oundvikligt.  

Personalen upplever att de hela tiden får göra avvägningar och prioritera på bästa möjliga sätt. 

Att rädda liv går före upprätthållandet av integriteten. 

 

En av informanterna ansåg att det inte går att kompromissa bort patientens integritet. 

Medvetet eller omedvetet kränkande av patienten integritet var för henne en otänkbar 

prioritering. De övriga påtalar vikten av att skydda patientens integritet men vid livshotande 

situationer kan gränsen överskridas. Att vara medveten om detta innebär att behandla 

patienten med respekt situationen oavsett gällande situation. Edlund(2002) menar att om man 

som personal visar patienten engagemang, känslighet och ansvar kan man omvandla en 

kränkande situation till en icke kränkande situation. 

I resultatet framkommer att vårdpersonalens erfarenhet är av underordnad betydelse när det 

handlar om patientens integritet. Det viktigaste är hur man själv är som person och vad man 

har för inställning. Personalens personliga värderingar avgör deras sensibilitet gentemot 

patientens behov av integritet. I omvårdnadshandlingen har alla olika förutsättningar, i och 

med styrkor och svagheter. Att som omvårdnadspersonal vara medveten om sin styrka 

underlättar patientrelationen (Rooke, 1995, s. 247). 
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Upprätthållandet av patientens integritet påverkas av personalens attityder och inställningar. 

Samtliga informanter anser att det är viktigt att vara medveten om detta. För att förändra och 

förbättra underlättar en tolerant miljö där medarbetarna tillåts reflektera över situationer och 

handlingar. Inom hälso- och sjukvården skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och 

fortlöpande utvecklas och säkras (SOSFS, 1996:787).  

 

Slutsats 

Studien har givit insikt i omvårdnadspersonalens upplevelse av hur integritet kan påverkas 

hos den enskilda patienten. Det har visat sig att ett mångfasetterat ämne har berörts. Studien 

leder förhoppningsvis till ökad förståelse för de möjligheter och begränsningar som 

omvårdnadspersonalen har för att upprätthålla patienternas integritet.  

 

Det bör också finnas problemlösningar som även fungerar vid stressiga miljöer, samt bra 

metoder för följsamhet för att underlätta upprätthållandet av integritet för den enskilda 

patienten i omvårdnaden.  

 

Förslag till vidare forskning inom området är att en kompletterande studie med kvantitativ 

forskningsmetod genomförs för att styrka vetenskapligheten och öka förutsättningarna att 

uppnå generaliserbar kunskap. Dessutom vore det av stort värde att genomföra en kvalitativ 

intervjustudie utifrån patientperspektiv för att belysa problematiken ytterligare. 
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Bilaga  

Bilaga 1.1 Till enhetschef, en förfrågan om deltagande i forskningsprojekt 

Mittuniversitetet     20090121 
MID SWEDEN UNIVERSITY 
 
Institutionen för Hälsovetenskap 
Specialist sjuksköterskeutbildning inriktning intensivvård.  
 
Till enhetschef, en förfrågan om deltagande i forskningsprojekt.  
 
Vid Mittuniversitetet i Sundsvall, institutionen för Hälsovetenskap planeras en uppsats på D- 
nivå, vars syfte är undersöka hur omvårdnadspersonal upplever att integriteten hos patienten 
kan upprätthållas på en flersal inom intensivvårdsenheten. 
 
Studien planeras att utföras vid intensivvårds kliniker i XX och i YY. 
Tidsåtgången för intervjuerna beräknas ta ca 45-60 minuter per intervju. Detta vill vi gärna 
ska äga rum på arbetstid. 
 
Vi kommer att göra individuella intervjuer med både Intensivvårdssjuksköterskor och 
undersköterskor. Förfrågan om deltagandet går ut till de tre intensvvårdssjuksköterskor/ 
undersköterskor som jobbat längst på avdelningen samt till de som jobbat kortast tid. Totalt 
planerar vi att intervjua tolv personer inom personalgrupperna varav sex i XX och sex i YY. 
Detta för att få en bredare variation.  
 
Materialet skrivs ut som text och redovisas på ett sådant sätt att namn eller identitet inte 
avslöjas. Gällande sekretess och forskningsregler följs och vid publicering kommer resultatet 
att beskrivas så att enskilda personer inte kan identifieras. Materialet kommer endast att vara 
tillgängligt för de som utför studien. Studien är helt frivillig och deltagarna kan när som helst 
utan motivering avbryta sitt deltagande.  
 
Detta projekt är en del av vår specialistutbildning och resultatet kommer att mynna ut i en D-
uppsats. Har du frågor om studien eller intervjun, är du välkommen att kontakta någon av oss 
via nedanstående telefonnummer eller via e-post.  
Med vänlig hälsning,  
 
Kristina Edström-Wedin  Pernilla Ellert-Berglund    
kred0200@student.miun.se peel0800@student.miun.se 
070-3549015   073-8385597 
    
      
Daisy Raukola                                         Lisbeth Kristiansen 
Universitets adjunkt  Lektor i omvårdnad 
daisy.raukola@miun.se  lisbeth.kristiansen@miun.se 
060-148534   060-148539 
 
 



      
 
 

 

Bilaga 1.2 Förfrågan till deltagare i forskningsprojekt.  

 
Mittuniversitetet     20090121 
MID SWEDEN UNIVERSITY 
 
Institutionen för Hälsovetenskap 
Specialist sjuksköterskeutbildning inriktning intensivvård.  
 
 
Vid Mittuniversitetet i Sundsvall, institutionen för Hälsovetenskap planeras en uppsats på  

D- nivå, vars syfte är undersöka hur omvårdnadspersonal upplever att integriteten hos 

patienten kan upprätthållas på en flersal inom intensivvårdsenheten. 

 

Studien som baseras individuella intervjuer med omvårdspersonal planeras vid intensivvårds 

klinikerna i XX och i YY. 

Tidsåtgången för intervjuerna beräknas ta ca 45-60 minuter per intervju. Vi önskar att 

intervjuerna kan ske på arbetstid. . Förfrågan har beviljats av klinikchef och enhetschef. 

 

Vi kommer att göra individuella intervjuer med både Intensivvårdssjuksköterskor och 

undersköterskor. Förfrågan om deltagandet går ut till de tre intensvvårdssjuksköterskor samt 

de tre undersköterskor som jobbat längst på avdelningen och de som jobbat kortast tid. Om 

den som jobbat längst inte kan medverka går förfrågan till den som jobbat näst längs tid på 

avdelningen. Totalt planerar vi att intervjua tolv personer inom personalgrupperna varav sex i 

XX och sex i YY. Detta för att få en bredare variation. Intervjuerna kommer att spelas in på 

bandspelare och därefter skrivas ut som dokument. Vi har ett antal frågor som vi önskar svar 

på. Svara efter förmåga och vilja.  

Studien kommer att genomföras under v 6 och 7. Intervjuerna ligger som grund till en uppsats 

på magisternivå vid Mittuniversitetet i Sundsvall. 

 

Materialet skrivs ut som text och redovisas på ett sådant sätt att namn eller identitet inte 

avslöjas. Gällande sekretess och forskningsregler följs och vid publicering kommer resultatet 

att beskrivas så att enskilda personer inte kan identifieras. Materialet kommer endast att vara 

tillgängligt för de som utför studien. Studien är helt frivillig och deltagarna kan när som helst 

utan motivering avbryta sitt deltagande.  

 



      
 
 

 

 

Detta projekt är en del av vår specialistutbildning och resultatet kommer att mynna ut i en  

uppsats på Magisternivå. Har du frågor om studien eller intervjun, är du välkommen att 

kontakta någon av oss via nedanstående telefonnummer eller via e-post.  

 

Med vänlig hälsning  

 

Kristina Edström-Wedin  Pernilla Ellert-Berglund    
kred0200@student.miun.se peel0800@student.miun.se 
070-3549015   073-8385597 
    
      
Daisy Raukola                                         Lisbeth Kristiansen 
Universitets adjunkt  Lektor i omvårdnad 
daisy.raukola@miun.se  lisbeth.kristiansen@miun.se 
060-148534   060-148539 
                                                                 
 
 
 



      
 
 

Bilaga 2 intervjufrågor 

 

Kort introduktion i om vad studien skall handla om. Presentation av mig själv. Be personen 
som skall intervjuas presentera sig. Namn, antal år på IVA.  

Integritet för dig? (Definiera vad vi syftar på med begreppet integritet i denna studie). 

Hur upplever du att integriteten kan upprätthållas på flerbäddsal?  

Har du varit i någon situation där patients integritet blivit kränkt?  

Ser du någon skillnad på omvårdnadspersonal, erfaren alternativt relativt ny?  

På vilket sätt tror du att attityden kan förändras med tiden?                                                  

*Har din attityd förändrats allt eftersom din erfarenhet ökat? 

Ser du någon skillnad mellan olika personalgrupper?  

Lokalers utformning, påverkar det?  

Om lokalers utformning ses som ett problem? Hur har ni löst det, skulle vilja lösa det? 

Hur skulle du vilja förändra arbetssättet? Förändra inställning?  

På vilket sätt fungerar det med ronderna i detta sammanhang?  

Mycket sjuka patienter, får de ensamrum?  

Medvetslösa/ nedsövda patienter, hur värna om deras integritet?  

Är patientens integritet viktig? 

*Finns det tillfällen och situationer där patientens integritet kan/måste åsidosättas? 

Har du själv upplevt att du gått över gränsen någon gång?                                                     

*Ge exempel på egen upplevelse, din upplevelse, hur upplevde du situationen? 

 

 


