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Abstrakt 

 
Bakgrund: Sjukhusets flerbäddsrum medförde en etisk svårighet när sjuksköterskorna mötte 

patienter för dialog i syfte att utröna behov och omvårdnadsåtgärder under sekretess. 

Syftet: Att belysa sjuksköterskans upplevelse av sekretessens innebörd och upprätthållande för 

patientens psykiska integritet på flerbäddsrum.  

Metod: Tio sjuksköterskors intervjuer analyserades med fenomenologisk - hermaneutisk 

tolkningsmetod.   

Resultat: Texttolkningen visade fyra teman: ”Att vara lyhörd”, ”Att visa respekt”, ”Att känna 

plikt”, ”Att vara frustrerad” Resultatet av helhetstolkningen påvisade sjuksköterskornas 

känsloengagemang som baserade sig på ett professionellt förhållningssätt hos 

sjuksköterskorna i deras strävan att upprätthålla sekretess för patientens psykiska integritet på 

flerbäddsrummet. Metaforiskt, framstod sjuksköterskan som en beskyddande ängel, eftersom 

de förhöll sig för patientens goda gällande sekretess och psykiska integritet. 

Flerbäddsrummets vårdmiljö motsvarade inte kravet för det yttre rummet som krävdes för 

dialogen, patient - sjuksköterska. Flerbäddsrummet levde varken upp till hälso- och 

sjukvårdslagen eller offentlighets och sekretesslagen. En dialogvänlig, jämlik arena behövde 

diskuteras. 
 

 

Slutsats: Resultatet påvisar sjuksköterskornas känsloengagemang som baserar sig på deras 

professionella förhållningssätt i deras strävan att upprätthålla sekretess för patientens psykiska 

integritet på flerbäddsrummet. Deras strävan var god, de liknade därför skyddsänglar.  
 

 

 

Nyckelord: Confidentiality, Dignity, Ethics, Patients´Rooms, Privacy, Phenomenological-

Hermeneutic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 
Background: Shared rooms in hospitals involved ethical difficaulties when nurses meet 

patients in dialogue to bring out their demands and needs. 

Objectives: To illuminate nurses experiences in meaning of confidentiality and maintainance 

of the patients psychic integrity. 

Design: Narrative interviewes with ten medical ward nurses, transcribed and text interpreted 

by phenomenological-hermeneutic analysis. 

Results: The interpretation of the text showed four  themes: ” Beeing aware, ”To show 

respect”, ” Feeling duty”, ”Being frustrated”. The comparing understanding resulted in 

nurses feelings and their professional behaviour for secrecy and maintain their patients 

psychic integrity. As a metaphor, the nurses appeared as guardian angels, because they were 

striving for the good intention to maintain the secrecy and psychic integrity. Shared rooms 

environment do not correspond to the external moral room and the demands for the dialogue, 

patient - nurse. Shared rooms are not consistent with the excisting Swedish law of public 

medical service. We need a discussion of the request of hospital rooms for a more equal 

dialogue. 

 

Conclusions: The results showed the nurses feelings based on their professional way inside 

for their good striving for secrecy and maintaining psychic integrity. They had a good striving 

which made them look like guardian angels. 
 

 

 

 

 

Keywords: Confidentiality, Dignity, Ethics, Patients´Rooms, Privacy, Phenomenological-

Hermeneutic. 
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Inledning 

Det finns en strävan att arbeta mot en jämlik vård såsom Hälso-och sjukvårdslagen 

föreskriver.  Patienter skall vårdas med sekretess så att integritet, konfidentialitet och 

värdighet bevaras. På vårdavdelning är patienten vanligtvis inneliggande, där majoriteten av 

patienterna vårdas på flerbäddsrum och några få enkelrum kan erbjudas. På enkelrum möts 

sjuksköterska och patient inne på enskilt rum där ingen annan kan höra samtalet. På 

flerbäddsrummet däremot befinner sig andra patienter som kan höra. Här möter 

sjuksköterskan patienten i samtal och har svårigheter att tala med patienten om det aktuella 

hälsotillståndet och personliga förhållanden i sitt omvårdnadsarbete. Studier de senaste 

femton åren har visat att sjuksköterskor möter etiskt svåra situationer och att avsaknad av 

integritet relateras till tid och rum. Att studera sjuksköterskans erfarenheter av sekretessens 

betydelse och upprätthållande för den psykiska integriteten på flerbäddsrum kan bidra till en 

diskussion för att skapa ett mer jämlikt rum för dialogen under vård på sjukhus.  

 

Bakgrund. 

Att bevara patienters integritet i vården är en del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete och är 

kopplat till arbetets etiska krav.  År 2008 medverkade Sassa, Stievano Jurado och Rocco till 

utvecklingen av den etiska koden för den europeiska omvårdnaden. De betonade patientens 

rätt till information och efterfrågade sjuksköterskans kommunikation, så att patienten kunde 

kommunicera sin önskan på ett tydligt, fritt och omfattande sätt och därmed kunna ge uttryck 

för sitt självbestämmande. Författarna betonade också rätten för konfidentiell information 

mellan sjuksköterska och patient. Matiti & Trorey’s (2008) studieresultat visade sex 

nyckelteman som bidrog till att bevara patientens värdighet. Dessa var integritet, 

konfidentialitet, kommunikation och behovet av information.  Patientens val i vården, 

patientens kontroll och inblandning i vården samt förväntningar på respekt betonades. 

Slutsatsen var att patienter oberoende av sin situation och hälsotillstånd hade förväntningar i 

relation till sin värdighet. Eriksson (2000) menade att respekt för värdighet också innebär 

respekt i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Värdigheten regleras i 

sjukvården genom hälso-och sjukvårdslagen [HSL] (1982:763) på följande sätt: ”vården skall 

ges med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans värdighet” (§2). Likaså 

betonades att ”vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet” 

([HSL] (1982:763) §2). Dessutom anförde [HSL] att ”vården och behandlingen skall så långt 

det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Olika insatser för patienten  
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skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt” (§2). Vården ska också tillgodose att ”patienten 

ska ges individuellt anpassad information” (§2).  Dessutom arbetar sjuksköterskor under 

svensk sekretesslag. Sekretess definieras enligt offentlighets- sekretesslagen 2009:400 på 

följande sätt: ”Ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande 

av en allmän handling eller på något annat sätt” (s 4). Sekretessförbud gäller inom hälso- och 

sjukvården ”för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om 

det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne 

lider men” (§1). 

 

Vårdmiljön på sjukhuset består vanligtvis av vårdavdelningar med flerbäddsrum och några få 

enkelrum. På flerbäddsrum delar flera patienter rum och hygienutrymmen. Patienten 

disponerar en del av rummet där säng, sängbord och garderob ingår. Runt sängen finns ofta en 

möjlighet att dra för ett draperi som användes som skydd för patientens integritet. Resultatet 

från en studie av Sarvimäki & Stenbock-Hult (2008) visade att det rum som patienten rörde 

sig på utgjorde det moraliska rummet. Det moraliska rummet bestod av det yttre rummet, dvs 

den fysiska miljön, och det inre rummet  innefattade personens och gruppens moraliska 

medvetenhet, samvete och omdöme.  

 

Andersson (1994) beskrev begreppet integritet med tre betydelser: ett tillstånd av helhet, 

integritet som personlig sfär och moralisk integritet med vissa moraliska värdefulla 

karaktärsegenskaper. Leino-Kilpi et al. (2000) menade att begreppet integritet var ett basalt 

mänskligt behov, som innefattades av fyra dimensioner. Den fysiska dimensionen innebar det 

fysiska utrymmet för det egna territoriet. Den sociala dimensionen innefattades av individens 

möjlighet att skapa och kontrollera sina sociala kontakter. Den informationsinriktade 

dimensionen styrde individens rätt att bestämma hur mycket av informationen som denne 

valde att föra vidare. Den psykologiska dimensionen omfattade kognitiv och känslomässig 

kontroll för påverkan av inkommande och utgående signaler. Individen ska sedan värdera och 

själv bestämma med vem och under vilka omständigheter som man vill dela tankar och 

avslöja förtrolig information för. Sarvimäki & Stenbock-Hult (2008) menade att den fysiska 

sfären utgjordes av människans kropp, den psykiska integritetens sfär bestod av tankar, 

känslor, upplevelser och minnen. Den moraliska integriteten som innefattade individens etiska 

värden, principer och övertygelser.  
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Leino-Kilpi et al. (2002) studerade hur den fysiska och den sociala och informationsinriktade 

dimensionen upprätthölls hos mödrar och barnmorskor i Finland, Tyskland, Spanien, 

Skottland och Grekland. Resultatet visade att i Finland upprätthölls den fysiska dimensionen 

bäst medan den sociala och informationsinriktade dimensionen upprätthölls bäst i Finland, 

Skottland och Tyskland.  Grekland uppvisade det sämsta resultatet för hur integriteten 

upprätthölls (P <0,01). Vidare visade resultatet att i Finland, Tyskland och Skottland var 

patienterna mer nöjda med hur integriteten upprätthölls än sjuksköterskorna (P <0,01). I en 

norsk kvalitativ studie från (2006) av Turjuul & Sorlie, där tio kvinnliga sjuksköterskor 

intervjuats, visade resultatet att sjuksköterskor mötte etiskt svåra situationer som innebar att 

vara öppen och ärlig samt lita på patientens klagomål och sätta gränser i engagemanget. En 

tung arbetsbörda, bristande tid och personalproblem resulterade i svåra etiska prioriteringar 

som sänkte standarden på vården. Slutligen visade studien att flerbäddsrum och sängar i 

korridoren gjorde det svårt för sjuksköterskor att upprätthålla patientens konfidentialitet och 

rätt till integritet. Malcolms (2005) kvalitativa studie från Nya Zeeland omfattade tolv 

patienter. Författaren fann en förlust av integritet hos patienter som delade rum. Dessutom 

visade studien att personlig information kunde höras av andra och att det var önskvärt med 

valmöjlighet vid allvarligare samtal. Resultatet visade också att gardiner var ett inadekvat 

skydd för patienters integritet. Slutligen fann författaren temat, patientens val över sin 

integritet ska upprätthålla kontrollen över personlig information. Fyndet bestod av att både 

patienter och andra som befann sig i rummet kunde bli mottagare av den personliga 

informationen. Det var uppenbart att patientens saknade kontroll över personlig information 

kunde inverka på patientens öppna dialog med personalen och inverkade även på relationen 

mellan patienterna. Avsaknad av integritet relaterades till arkitektur, miljö och tid. Baillies 

(2008) triangulerade kvalitativa studie som baserades på tjugofyra engelska patienter visade 

att miljö och personalens uppträdande påverkade värdigheten för patienten. Dessutom fann 

författaren, att avsaknaden av den privata sfären hotade värdigheten. Resultatet visade att 

personal som värnade om värdigheten genom att skydda integriteten och interaktionen, 

tillförde en bekvämlighetskänsla för patienten och gav en känsla av kontroll, en känsla av 

värde samt en känsla av fysisk närvaro och uppträdande. Larsen, Larsen & Birkelund (2013) 

utförde en dansk kvalitativ studie med tjugo cancerpatienter på sjukhus. Här framkom att 

patienter höll inne med information för att inte tvingas lämna ut sin integritet allmänt på 

flerbäddsrum. Dessutom var det svårt med att hitta någon tillflykt från medpatienter. Trots 

detta så accepterade patienten sjukhusmiljön okritiskt, resignerat eller med tyst uppror. 



 

 4 

Samtidigt visade studien att om patienten mådde tillräckligt bra för att samtala med sina 

medpatienter, så skulle huvudparten av patienterna föredra flerbäddsrum.  

 

En kvalitativ intervjustudie av Persson & Mättää (2012) bestod av sexton patienter och tolv 

sjuksköterskor som utgjorde två fokusgrupper, där syftet var att belysa både patienters 

erfarenheter och sjuksköterskors erfarenheter från flerbäddsrummet. Resultatet för patienterna 

visade på ett tema; att skapa en privat sfär. Kategorierna utgjordes av hänsyn, ha sällskap och 

ha besök. Sjuksköterskornas kategorier utgjordes av integrering av individuell vård med vård 

för alla, att uppleva en vänlig atmosfär och att ge omedelbar vård. Författarna menade att 

både patienter och sjuksköterskor kan se fördelar och nackdelar med flerbäddsrum. Det kunde 

också vara terapeutiskt, när relationen med rumskamraten fungerade bra. Edvardsson, 

Sandman & Rasmussen (2006) anförde utifrån deras svenska kvalitativa intervjustudie 

bestående av sjutton intervjuer med cancersjuka, att den fysiska miljön påverkade vården. Ett 

tema utgjorde en påverkan på interaktionen och balansen mellan att beblanda sig och det 

privata. Lassenius (2005) menar att det finns en rörelse i rummet mellan det goda och onda 

och som kan ställas i relation till det själsliga lidandet. Författaren anförde att vårdandet skall 

lindra patientens lidande varför det är betydelsefullt att skapa det goda rummet.  Arnold & 

Boggs (2011) påtalade vikten av en kommunikation för en säker miljö och tillskrev 

sjuksköterskan ansvaret för relationen med patienten. Travelbee (1971) beskrev vikten av att 

kunna etablera relationen ”människa-människa-förhållande” för tilliten mellan mänskliga 

varelser. Sjuksköterska-patientförhållandet omfattades av fem steg bestående av det inledande 

mötet, utveckling av identiteter, empati, sympati, ömsesidig förståelse och kontakt. Dooley & 

McCarty (2005) poängterade konfidentialiteten i relationen för patientens privata information 

då den skyddade patientens integritet och autonomi. Den gav möjlighet för tillit och 

förtroende så att patienten kunde anförtro sig till sjuksköterskan. Detta för att patienten skulle 

kunna samtala med sjuksköterskan och vara delaktig i besluten gällande sin hälsa och 

välbefinnande. Kommunikationen var därför instrumentet och processen för att kunna lära 

känna patienten, få vetskap och förstå och möta patientens behov för att kunna nå 

omvårdnadens målsättning.  Burbules (1993) beskrev den teleologiska dialogen som den 

undersökande, den problemlösande och den undervisande dialogen med syftet att lära och 

som främjades av respekt och delaktighet.  
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Problemformulering.  

De senaste femton åren har internationella studier visat att sjuksköterskor 

möter etiskt svåra situationer och att avsaknad av integritet relateras till tid 

och rum. Som ett tillägg är det därför viktigt att belysa sjuksköterskans etiska 

svårigheter i omvårdnadsarbetet på flerbäddsrum. Detta för att synliggöra 

problemet och skapa diskussion för att utveckla vårdmiljön mot en mer 

dialogsäker jämlik vård. 

Syfte 

Att belysa sjuksköterskans upplevelse av sekretessens innebörd och 

upprätthållande för patientens psykiska integritet på flerbäddsrum. 

 

Frågeställningar: 

Vilken erfarenhet har sjuksköterskan av att känsliga frågor tas upp med på flerbäddsrum? 

Vilken erfarenhet har sjuksköterskan av att samtalet med patienten kan uppfattas av andra 

patienter på flerbäddsrum?   

Vilken erfarenhet har sjuksköterskan av att patienten lämnar förtrolig information vid vård på 

flerbäddsrum? 

 

Metod 

Då det övergripande syftet och frågeställningarna var att belysa sjuksköterskors upplevda  

erfarenheter gällande sekretessens innebörd på flerbäddsrum i mötet med patientens 

psykologiska integritet, ansågs den kvalitativa metoden för förståelse vara den mest lämpade. 

Metoden skulle stämma med syftet för undersökningen. Målet var att var att fördjupa 

förståelsen för fenomenet sekretess på flerbäddsrummet utifrån sjuksköterskornas perspektiv 

och erfarenhet. För ontologi granskades metoder. För att närma sig människors livserfarenhet 

passade fenomenologi. 1800 -talsfilosofen Husserl, utvecklade vetenskapteorin för förståelse 

av det subjektiva i världen t.ex att förstå människans känsla, tanke, handlingar, mening och 

avsikt och på så sätt medvetandegöra fenomenet för att kunna utveckla förståelse av vardagen. 

Delmomentet i metoden innebar att kunna öppna sig och försöka förstå vad som sagts, för en 

första tolkning. Därför föll metodvalet på fenomenologin då syftet var att förstå meningen 

med upplevd erfarenhet för ett givet fenomen, såsom Tripp-Reimer & Dublin beskriver 2004.  

Hermeneutiken härstammade från den grekiska mytologins gud Hermes, som tolkade budskap 
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från de andra gudarna. Hermeneutik användes under renässansen för tolkning av teologiska 

texter. Tolkningens målsättning var att förstå känsloreaktioner, handlingsmotiv och 

tankemönster för en djupare förståelse av upplevda erfarenheter.  Historien avslöjade 

meningen men den måste skrivas ned och undersökas. Delmomenten här bestod av att kunna 

distansera sig och inta en objektiv hållning inför textanalysen.  Modellen för detta med 

strukturanalys, med pendlingen av förklaring och mening till den djupare förståelsen av 

fenomenet beskrevs av Ricoeur 1976. Den fenomenologiska hermeneutiska metoden 

utvecklad av Lindseth & Norberg (2004) för forskning riktad mot etiska erfarenheter passade 

därför. Metoden utvecklades för att användas inom hälso- och sjukvårdsforskning. 

 

Deltagare 

Tio sjuksköterskor vid medicinkliniken i Sundsvall inkluderades. Dessa tillfrågades om 

intresse för deltagande av studien. Tre sjuksköterskor arbetade vid hjärtavdelningen, tre vid 

hematalogavdelningen, två vid strokeavdelningen, en vid njuravdelningen och en 

sjuksköterska från rekryteringscentrum, som tjänstgjorde övergripande vid medicinkliniken 

och rekryteras till den avdelning där det för dagen fattas sjuksköterskor. Alla tillfrågade valde 

att medverka i studien. Åtta deltagare var kvinnor och två var män. Åldern varierade mellan 

25-60 år, medelvärdet var 48 år. Samtliga sjuksköterskor var svenskspråkiga. Alla hade minst 

fem års erfarenhet av yrket och hade tjänst vid avdelningar med flerbäddsrum. Medelvärdet 

för tjänstgöringstiden var 16,3 år, variationsvidden 5-45 år. Polit & Beck, (2004) betonade 

deltagarnas kunskap och erfarenhet av ämnet. 

 

Procedur 

Då studiens inriktning var sjuksköterskors perspektiv för sekretess på flerbäddsrum behövdes 

inte ansökan från forskningsetisk kommitté. Däremot krävdes ett skriftligt godkännande för 

studien av verksamhetschefen vid medicinkliniken (Bilaga 1). Därefter tillfrågades tio 

sjuksköterskor vid medicinkliniken som hade arbetat i minst 5 år om deltagande. Deltagarna 

fick information om studiens syfte, muntligt och skriftligt och att de när som helst hade rätt att 

avbryta studien samt att alla uppgifter var konfidentiella och att informationen förvarades 

oåtkomligt. Därefter erhölls samtycke för deltagande av studien (Bilaga 2.).  Detta förenligt 

med de etiska riktlinjerna för omvårdnadsforskning i Norden (2003).  

 

Ett annat etiskt övervägande, var vikten av att inte sjuksköterskorna kände obehag vid 

intervjun. Detta för att studien kunde uppfattas som att sjuksköterskan ifrågasätts. Hennes 
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uppgift var att arbeta med en etisk medvetenhet, för att ge en så god vård som möjligt, på ett 

respektfullt och värdigt sätt. Det var betydelsefullt att de förstod att forskaren var objektiv och 

inte hade någon förutfattad mening. Det finns en risk för att forskaren vill veta så mycket att 

deltagaren kränks. Viljan att ha så mycket kunskap som möjligt och ha respekt för deltagarnas 

integritet vägdes därför in. Det gäller därför att balansera det vetenskapliga ansvaret och det 

etiska ansvaret.  Kvale & Brinkmann (2009) betonade spänningarna mellan det vetenskapliga 

ansvaret och det etiska ansvaret.  

 

Datainsamlingsmetod  

Tio kvalitativa narrativa intervjuer med öppna frågor planerades och utfördes mellan den 15 

februari och den 30 mars 2015. En berättelse som datainsamlingsmetod ger viktig kunskap 

(Sandelowski,1991). 

 

Som lämplig neutral plats föreslogs kliniskt träningscenter (KTC) vid Sundsvalls sjukhus. Vid 

några tillfällen föreslog sjuksköterskorna en annan mer bekväm neutral plats som godtogs. 

Forskning har visat att det är viktigt att planera tid och plats för intervjuer (Denscombe, 

2011).  

 

Handbandspelarens funktion kontrollerades före intervjun som varade mellan 20-30 minuter. 

För att öppna intervjun inleddes den med frågan om hur en dag såg ut på vårdavdelningen. 

För att sedan uppmuntra till deltagarens berättelse ställdes den öppna huvudfrågan: kan du 

berätta för mig om en situation där en känslig fråga uppstod på flerbäddsrum?  Linseth & 

Norberg (2004) betonade öppenheten i intervjun samt att den intervjuade berättade narrativt.   

 

Ibland sufflerades de sista orden för att engagera till ytterligare berättelse. Därefter kom 

klargörande frågor som ”vem tog upp frågan?”, ”vad gällde saken?” och ”när var det här?” 

”Fanns andra på salen som hörde?” Lämnade patienten någon förtrolig information?”  

Enligt Kvale & Brinkman (2009) är det viktigt att huvudstrategin klargörs, med intervjuns 

vad, hur och varför samt praktiska frågor och vilken tid som går åt. 

 

Analys av intervju. 

De tio berättelserna skrevs ut för att kunna tolka texten. Samtliga tio intervjuer behandlades 

som en text. Tolkningen skedde med hjälp av den fenomenologiska-hermeneutiska metoden 

som inspirerats av Ricoeur (1976). Genomförandet utfördes i tre steg. Det första steget 
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utgjordes av den naïva läsningen, det andra steget den strukturella analysen samt tematiska 

analysen och det tredje steget var en jämförande analys som blev en helhetstolkning. Linseth 

& Norberg (2004) beskrev metodens rörelse från vad texten säger till vad den talar om och 

den stegvisa tillämpningen av den fenomenologiska-hermeneutiska metoden. 

 

Första steget var en naïv läsning av de tio berättelserna som genomfördes flera gånger. Detta 

skedde för att få en första förståelse av helheten. Denna första förståelse skrevs ned. Därefter 

utfördes extraktion av områden med essenser. Det andra steget bestod av den strukturella 

analysen där textmassan delades in meningsenheter som kunde vara en mening, en fras eller 

ett stycke som kondenserades. Därefter bildades subteman genom att så objektivt som möjligt 

söka efter vad som blev fel och skedde i texten. Resultatet blev ofta en kombination av verb 

och ett substantiv, såsom Ricoeur (1976) beskriver. Subteman formulerades som sedan 

grupperades efter likheter i innehåll. Därefter skapades teman genom att fråga, hur de 

gemensamma subtemana skedde i texten. Den tematiska strukturanalysen bildade fyra teman 

och tolv subteman. Därefter skedde en jämförelse till tema från den naïva läsning som 

jämfördes och utgjorde grunden. Linseth & Norberg (2004) betonade valideringen av den 

naïva läsningen som guidar den strukturella analysen.  

 

Det tredje steget bestod av en jämförelse för att se likheter och skillnader i förklaringen och 

hitta mönstret för meningarnas helheten. En tankekarta upprättades för att få överblick över 

subteman och teman och jämföra den naïva läsningen och den strukturella analysen. Därefter 

gjordes en tolkning för jämförande förståelse. Så lästes intervjuberättelserna igen för att 

jämföra studiens syfte, den naïva läsningen och den strukturella analysen och 

uppsatsskrivarens förförståelse. En fördjupad förståelse för den levda erfarenheten framkom. 

Ricoeur (1976) menade att i berättelsen finns en relation mellan förståelse och förklaring och 

när någon berättar så ökar förståelsen. Rosberg (2008) föreslog ”mindmap” för jämförelse.  

 

Resultat 

Textresultatet visade på vårdsituationer som sjuksköterskan reagerade känslomässigt över. De 

tio sjuksköterskorna berättade om olika situationer som gav svar från olika perspektiv. 

Redovisning av resultatet sker i tre delar där den första är den naïva tolkningen den andra den 

tematiska strukturanalysen, och helhetstolkningen.  
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Naïv tolkning. 

Sjuksköterskorna är lyhörda för patientens psykiska integritet. De möter många situationer 

med öppen kommunikation på flerbäddsrum i sjukhusmiljö. Denna öppna kommunikation 

lämnar intryck på sjuksköterskorna. Öppen kommunikation på flerbäddsrum berör 

sjuksköterskan negativt då andra medpatienter kan höra. Interaktion med öppen 

kommunikation på flerbäddsrummet medför att sekretessen bryts. Sjuksköterskorna känner 

sårbarheten i den öppna kommunikationen i sitt eget arbete och under ronden. När den öppna 

kommunikationen medför att sekretessen inte kan upprätthållas påverkas sjuksköterskorna 

och flera känslor framkallas när den psykiska integriteten påverkas. De blir illa berörda, de 

känner empati och får en känsla av att vilja beskydda patienten. Sjuksköterskorna respekterar 

patienten. De har en känsla för patientens psykiska integritet och närmar sig försiktigt och 

uppmärksamt och har en känsla för intryck och för patientens uttryck av vilja respektive 

ovilja. Sjuksköterskorna känner plikten att utföra sitt arbete. De får en skuldkänsla när de 

kommunicerar öppet på flerbäddsrummet och har en känsla av att härdas för den öppna 

kommunikationen. De blir frustrerade då de söker rum för enskildhet och är tidspressade och 

blir till sist förargade.  Att beröras av patienternas sårbarhet betyder att sjuksköterskorna är 

engagerade i sina patienter. Detta känsloengagemang tyder på att sjuksköterskornas intryck 

skapar en känsla som värderas tillsammans med tanken som styr sjuksköterskans handling 

och förhållningssätt till patienten. 

 

Strukturanalys. 

Den andra analysen var strukturanalysen som genomfördes flera gånger och resulterade i fyra 

teman och tolv subteman som belyser meningen av sjuksköterskornas känslor för patientens 

psykiska integritet på flerbäddsrummet. En översikt av subtema och tema presenteras i Tabell 

1. 
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Tabell 1.Strukturanalysens subtema, tema. 

Subtema Tema 

Känsla av sårbarhet. 

Vara illa berörd 

Känsla av empati. 

Känsla av beskydd. 

 

Att vara lyhörd. 

 

Känsla för psykisk integritet. 

Känsla för vilja. 

Känsla för ovilja. 

Att visa respekt. 

 

Känsla av skuld. 

Vara härdad. 

Att känna plikt. 

 

Vara sökande. 

Känsla av tidspress. 

Vara förargad. 

Att vara frustrerad. 

 

 

Att vara lyhörd 

Detta tema speglade hur den öppna kommunikationen påverkade sjuksköterskornas känslor 

för patienten på flerbäddsrummet. Detta betydde för sjuksköterskorna, att möta den avskalade 

personliga miljön. Där var utrymmet för patientens integritet minimal, då enbart sängen med 

draperi, sängbordet och garderoben hörde till patienten. Patienten hade nu även sjukhusets 

skjorta på sig. Sekretessen var beroende av sänggrannens sjukdomstillstånd för stunden och 

dennes hörsel. Ingen sekretess kunde garanteras genom draperiet. Medpatienter låg i samma 

rum och kunde höra samtalet. Sjuksköterskan kände atmosfären av miljön samt patientens 

beroende varmed hon kände sitt ansvar. Detta skapade intryck och medkänsla för patienten 

hos sjuksköterskorna. De kände att den öppna kommunikationen riskerade sekretessen. Det 

skapade känslor. 

 

Känsla av sårbarhet 

Att patientens uttryck påverkade sjuksköterskornas känslor betydde att sjuksköterskorna var 

mänskliga. Att vara medveten om sårbarheten i interaktionen belyste patientens situation. Den 

öppna frågan från patienten skapade intrycket hos sjuksköterskan som gav känslan att 

sårbarheten blottades på flerbäddsrummet. En sjuksköterska uttryckte.  

”men det är många som precis har fått sin diagnos och inte har riktigt greppat runt ikring det 

hela. För det är dels information av diagnos av vad det är för undersökningar, vilken 

behandling som väntar dem, biverkningar därikring det är så mycket att det kan de inte greppa 

och det här vill de kanske prata om …om och om igen, så även om man gett informationen 
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ganska isolerat man har suttit och dom har haft möjligheten och pratat så…är det ju också 

tillfällen där de får ställa frågan återigen då… och då är det ju många gånger att dom, vad är 

det för sjukdom jag har egentligen? Också visar de broschyren och så pratar de själv och 

nämner exempelvis är det myelom vad betyder det egentligen?  

 

Att ha vetskap om patientens situation sedan tidigare för att strax möta patienten i 

flerbäddsrummets miljö och se dennes belägenhet skapade intryck som adderades och väckte 

sympati för patienten. Det innebar att i stunden hos patienten på flerbäddsrummet registrera 

och känna igen symtom som sjuksköterskorna skulle vilja veta mer om, samtidigt som de 

kände sårbarheten som de öppna frågorna medförde när sekretessen bröts och den psykiska 

integriteten blottades. 

 ”Fast ibland så kan jag misstänka att… den här patienten inte mår så bra psykiskt, efter den här 

hjärtinfarkten och skulle vilja fråga på det och då tycker jag att jag har svårt att fråga patienten så 

här öga mot öga och då kan jag tycka inte vill ha andra människor som hör.” 

 

Sjuksköterskorna hade vetskap om att varje patient hade en historia och tillhörighet till sina 

nära och kära. Det innebar ett ansvar att vid inskrivning av patienten att kartlägga behov och 

närmast närstående med telefonuppgifter om något skulle hända. I en öppen dialog blev det 

sårbart att öppet tillstå problem då medpatienter kunde höra.  

”Och det kommer även på tal om man…tar emot en patient som ska skrivas in så frågar man  ju det i 

anamnesen hur dom har det med kisseriet och med magen och…ibland görs ju den anamnesen på 

rummet med andra patienter” 

 

Vara illa berörd 

Att ha ansvaret för patienten innebar att ha läst berättelsen om sin patient i journalen och 

senare mött patienten på flerbäddsrummet. Förhandsinformation om patienten vilket utgjorde 

en första fas inför det inledande mötet för relationen som byggdes med patienten. Det innebar 

för sjuksköterskorna intryck via hörsel och syn från patientens ansikte och uttryck och gav en 

visst intryck och inblick i patienten som människa. Sjuksköterskan tog ansvar och värnade om 

sin patient. När sjuksköterskorna hörde dessa öppna privata frågor vid ronden varmed 

sekretessen bröts innebar det att patientens integritet utlämnades då de andra medpatienterna 

kunde höra. Detta lämnade ett djupt negativt intryck hos sjuksköterskorna. De överväldigas av 

känslan för patientens blottade sårbarhet då en allvarlig diagnos delgavs och de kände sig illa 

berörda.  

”Och så är det ofta… att patienter i kris t. ex informera om att de har en hjärntumör. Det görs ju då 

på ronden på tresal och det känns ganska kränkande att att då i en krissituation att medpatienterna 

skall höra det Just när det gäller sekretessen och patienten i kris så är det så tycker jag det känns 

kränkande.” 
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Sjuksköterskorna mötte sin patient i flerbäddsmiljön innan ronden. Ett kort inledande möte 

hade oftast skett mellan patient och sjuksköterska för att kartlägga hälsotillståndet med 

aktuellt omvårdnadsstatus för dagen. Syn och hörselintryck gav en liten inblick i patienten 

som människa. Sjuksköterskorna gick med på ronden vilket innebar att de bar information och 

kunskap om patienten inom sig och var närvarande och bevittnade händelserna på 

flerbäddsrummet där medpatienter och närstående befann sig. Läkaren ledde konversationen 

på flerbäddsrummet. Sjuksköterskorna berördes illa av de öppna frågorna med patienten på 

ronden. Det skapade negativa intryck hos sjuksköterskorna och de reagerade för att 

sekretessen inte kunde upprätthållas och att privata känsliga frågor togs inför öppen ridå med 

risk för såra patientens psykiska integritet. 

”Jag tycker det är ganska ofta som det blir att man pratar om alkoholvanor och rökning och det kan 

för vissa vara väldigt pinsamt. Så, nu tycker ofta att jag känner att…shit nu, nu hör alla här inne 

liksom och så kan det vara anhöriga här inne och alla säger ju inte till att de ska gå ut liksom, så.” 

 

Känsla av empati 

Patienter som bemöttes orättvist berörde sjuksköterskorna även om det kunde göra dem 

osäkra. De innebar att sjuksköterskorna hade mött personen, byggt relationen, fått förståelse,  

kontakt och förtroende för patienten och därmed tagit denne till sitt hjärta.  Patienten var 

beroende av att få rätt vård med undersökningar och behandlingar. Sjuksköterskan kände 

ansvaret för sin patient. Journalanteckningen med missbruk och psykisk bakgrund följde dock 

patienten. När patienten undersöktes med misstro och ifrågasattes bakom draperiet, hörde 

sjuksköterskorna och det medförde negativa känslor hos sjuksköterskorna som då förnam 

patientens känsla.  

”Men att hur mycket den här…alltså det måste vara hemskt jobbigt för patienten att den här 

bakgrundsbilden  påverkar ens bemötande från vårdens sida, men jag känner patientens känsla.” 

 

Känsla av beskydd 

När sjuksköterskorna engagerat sig och byggt upp en relation så innebar det att 

sjuksköterskorna tagit patienten till sig och värnade om denne. När de såg och hörde att 

patienten bemöttes ofördelaktigt så bildades negativa intryck som även frammanade en känsla 

för att beskydda sin patient eftersom de litade på sin patient. En sjuksköterska sa: 

” så det är ganska ofta jag reagerar på att Oj nu skulle vi ha dragit ut patienten till ett annat rum” 
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Det innebar också att för sjuksköterskorna att när de kände sin patient och litade på denne 

som var beroende av undersökningar och behandlingar för att få rätt vård så tog 

sjuksköterskorna sitt ansvar och ifrågasätte läkaren, ibland tog de strid för sin patient.  

”Så att jag alltså försökte ju strida då och han skulle ju bara bums hem, ja hem helst samma dag men 

jag kunde i alla fall påverka så han blev kvar så att det blev en till neurologkonsult med samma 

undersökningar på rummet.” 

 

Att visa respekt.  

Detta tema speglade sjuksköterskornas respekt för patienten. Efter sjuksköterskornas 

observation av patientens kroppsspråk, uttalande som berörde.  Intrycket gav känslan som 

tillsammans med tanken värderades för ställningstagande hur de taktfullt skulle anpassa och 

uppträda i sin handling för att bibehålla patientens integritet. Deras sätt att svara-an och 

anpassa sin handling för att ge en god vård och för att överbrygga gapet med den begränsade 

personliga sfären för en bibehållen sekretess och bevarad psykisk integritet vilket lämnar 

uttryck.  

 

Känsla för psykisk integritet. 

Med det menades att sjuksköterskorna iakttog och observerade patienten och dennes 

uttalanden och kroppsspråk som berättade om deras tanke. Att arbeta med patienter på 

sjukhus i flerbäddsrum betydde för sjuksköterskorna en vetskap om att patientens personliga 

sfär var liten. De respekterade patienten och då den öppna kommunikationen riskerade göra 

patienten sårbar avseende den psykiska integriteten anpassade sjuksköterskan sitt sätt att 

arbeta i den mån de kunde.  

”Man kan ju sänka rösten man behöver inte skrika men ibland är det någon som inte hör och då måste 

man höja rösten och fråga” 

 

Sekretessens risk vid den öppna kommunikationen med sårbarheten som följd gav 

sjuksköterskorna intryck varmed sjuksköterskorna känner av att integriteten är minimal. De 

gjorde vad de kunde för att ge en god vård. De anpassade sina handlingar och bygger så 

försiktigt som möjligt relationen för att nå  förtroende och för att kunna få förtrolig 

information. 

”sen vet jag inte…när man träffar dem så där på kvällen och natten…det blir ju ändå, man bygger 

upp ett förtroende, när man jobbar flera nätter i rad det kan ju var det som gör att de öppnar upp 

sig”” 
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Sjuksköterskorna hade en känsla för patientens psykiska integritet.  Det innebär  att 

sjuksköterskorna använde sig själva som avkännande instrument för värdering av patientens 

psykiska integritet. Intrycket skapade känslan som tillsammans med förnuftet värderades som 

på så sätt liknar en inre kompass. På så sätt ger den en angivelse för deras agerande. De 

observerar hur patientens kroppsspråk försöker kommunicera med och fånga antydningar. De 

noterar om draperiet är fördraget och iaktar patientens rörelser. De tar emot dessa intryck och 

efter den inre värderingen avväger de sin handling. På så sätt ger detta en anvisning för 

stunden om de inte ska närma sig patienten för samtal. En sjuksköterska sa: 

”Som man uppfattade hela hans, alltså hela integritet så ville han ha skynkena för också.”  

 

 eller om sjuksköterskorna ska närma sig patienten för samtal… 

”Efter några dagar när han varit här så började… han ändå röra sig utanför salen…så han började 

gå…lite utanför salen och ibland, när man stod vid medicinvagnen eller man va ensam med honom så 

kunde, liksom man söka upp honom och ta kontakt med honom och uppmuntra honom. Va bra att Du 

är ute och går eller ska Du se nåt intressant på TV:en eller vill Du ha en kopp kaffe ute i dagrumme, 

eller så där och det vart bättre, och när han själv kunde få fram en mening då såg man vad glad han 

själv va och då vart det, också lite grann att han kunde ha draperierna fråndragna, att det var inte 

samma integritet. Han öppnade upp litegrann. Jaa.” 

 

Känsla för viljan 

Berättelserna fokuserade även på patientens vilja. Det innebar att sjuksköterskorna var 

medvetna om patientens kroppsspråk som noterades tillsammans med informationen från 

patienten som gav intrycket för patientens vilja att lämna information. Det innebär att de 

kände patientens vilja, respekterade den och tog emot den förtroliga informationen. 

”Jaa, jaa när jag hade träffat honom kanske en tre, fyra nätter och jag va inne hos honom på kvällen 

innan han hade somnat, då liksom satte han sig annorlunda liksom på sängen och det var som en 

inbjudan till samtal, han liksom satte sig upp mer i sängen och drog upp ett ben och vände sig emot 

mig och så där, och då berättade att han jobbat här i huset och det flöt ju inte på i talet men han 

gjorde sig ändå väldigt förstådd, och det, då jag satte mig också ned och då berättade han att han 

varit på operation och jobbat. Att han berättade om sig, det var inte bara sjukdomen att han var 

där…utan han berättade om sig. ” 

 

Ibland kunde den förtroliga informationen som patienten ville delge sjuksköterskan komma 

fram på flerbäddsrummet. Att få förtroendet berörde sjuksköterskorna. Det gav ett positivt 

intryck som medförde en inre tillfredställelse som ett gensvar på relationen trots 

flerbäddsrummets begränsningar. Förtroendet kunde röra nära relationer som kunde komma 

fram när patienten låg på sitt yttersta. 

”Ehh, det kan vara sådant de gjort mot sina barn, att deras anhöriga inte vill ha så mycket kontakt 

med dom, det har jag varit med om.” 
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Den förtroliga informationen gav sjuksköterskan en positiv bekräftelse på att vara ett stöd för 

patienten. Förtroendet kunde bestå av privat information om oron och sin innersta vilja. 

”Ja, han hade varit drogfri i 15 år och att han älskade sina barn och ville komma hem till dom men 

att han måste kunna sköta och fixa.” 

 

För sjuksköterskorna som fick ett förtroende innebar relationen som trots flerbäddsrummet 

begränsningar vilket gav en positiv känsla av tillfredställelse även om de inte tyckte om att 

andra kunde höra. Det innebar att sjuksköterskorna fick förtroendet för beroendet som väckte 

ansvaret hos dem. Den förtroliga information kunde bestå av en bekännelse och en berättelse 

som innebar en förklaring till missbruksproblematiken. 

”Och hur han då förklarade att jaa…förut så drack man ju till…helgen, man firade att det var helg för 

man var ledig och sen gick man i pension då fanns det ingenting att fira på helgen längre. Då kunde 

jag fira varenda dag för jag var ledig jämt.” 

 

Känsla för ovilja 

Texten visade att sjuksköterskorna hade en känsla för patientens ovilja. Det innebar att 

sjuksköterskorna hade en tidigare kunskap och förståelse för att patienten inte alltid ville 

lämna förtrolig information på flerbäddsrummet, och att de var medvetna om detta och 

respekterade det. De kände patientens ovilja genom sina observationer och patientens uttryck, 

antydningar och kroppspråk som de uppmärksammade. En sjuksköterska sa: 

” och kanske inte alla vill säga hur det har det heller. Ja, så” 

Andra gånger lyssnade sjuksköterskorna in, när patienten uttryckte det själv. 

”Alltså alltid när man frågade honom om någonting så sa han Tar sen, Tar sen! Han ville inte prata 

inne på flersalen. För han märkte att orden kom fel och han fick inte fram och stammade och då 

liksom…ville han inte. Tar sen!” 

 

Ibland kunde sjuksköterskorna känna patientens ovilja att lämna information.  Det innebar  

tidigare kunskap om patienterna på flerbäddsrummet från nattsköterskans rapport om hur 

natten varit på flerbäddsrummet. Sjuksköterskorna iakttog patienten och granskade patientens 

uttalande och drog slutsatsen om anledningen till orsaken till patientens dåliga sömn. 

” man kanske är störd av en salsgranne men man vill inte…uttala det men man får höra att man sovit 

dåligt och det kan det ju vara” 

  

Ibland innebar det att sjuksköterskorna kände patientens ovilja att lämna information vid 

kommunikationen på flerbäddsrummet. Sjuksköterskorna förhöll sig till detta på 

flerbäddsrummet för stunden och anpassade sin handling. Av respekt erbjöd de sig 

återkomma. 
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”Känner jag att det blir lite problem så är det väl, om det finns möjligheter att man, erbjuder det där 

kanske vi kan prata om sedan och att man då försöker styra in det när det inte är lika mycket patienter 

inne på salen eller att man till och med kan tar med sig dom i korridoren” 

”Patienten håller tillbaks lite mer. Jag vet, det är bara en känsla jag får att dom håller tillbaks litet 

mer och så beror det och så beror det också på vilken typ av.. medpatienter man har.” 

 

Att känna plikt 

Detta tema uttryckte sjuksköterskornas känsla av att vara plikttrogna. Det innefattade ett krav 

på handling för sjuksköterskorna som hade ansvaret för patientens vård där uppgiften var att 

kartlägga omvårdnadsbehoven. Det uttryckte att de kände sig skyldiga att utföra sina plikter 

på flerbäddsrummet samtidigt som de kände en skuld känsla för handlingen som stred emot 

deras intention och att de härdades inför de känsliga frågorna i situationerna. 

 

Känsla av skuld 

Texten visade att sjuksköterskorna kände sig skyldiga att utföra sitt arbete. Det innebar att 

försöka ge en så bra vård som möjligt genom och att försiktigt försöka inventera patientens 

behov för att kunna utföra de omvårdnadsåtgärder som krävdes för patienten och trots de 

begränsningar som flerbäddsrummet hade. Det innebar att inför andra medpatienter öppet 

kommunicera privata känsliga frågor. Det framkallade negativa känslor hos sjuksköterskorna 

och de kände sig skyldiga eftersom det stred emot deras intentioner. Det medförde att 

dagligen ställa den öppna omvårdnadsstatusfrågan angående eliminationen på 

flerbäddsrummet fastän sjuksköterskorna ansåg att det var en känslig personlig fråga. En 

sjuksköterska sa: 

”Ja, det är ju bara det här elimination alltså, att man ska förhöra sig om patienten skött sin mage 

eller inte. Det kan jag tycka är en personlig sak som man kanske inte vill dryfta öppet.” 

 

Andra gånger kunde det innebära samtal för vårdplaneringar där även representant från 

kommunen samt närstående kunde närvara. Det innebar att sjuksköterskorna erhöll en känsla 

av skuld när privata förtroliga frågor diskuterades på flerbäddsrummet inför de andra 

medpatienterna trots att det var mot sjuksköterskornas avsikt.  

” Hemtjänsten man pratar om, ehh kanske en patient som inte har nåt, har ett jättestort vårdbehov 

men har ingen hjälp hemma och vill helst inte, vill klara sig själv. Och man ska sitta rå och dra fram 

de negativa sidorna för att få patienten att förstå varför de behöver den hjälpen och det kan handla 

om allt från hygien till… hur rehur det sanitära ser ut hemma så att den informationen har ju jag och 

det vet ju patienten men den i sängen bredvid skall också få höra det. Jag tror de flesta ligger och 

lyssnar…Jaa, man har inte så mycket annat att göra och många är nyfikna och jo men det tror jag att 

de gör. Harkling.” 
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Den öppna kommunikationen skapade ett motstridigt intryck på sjuksköterskorna som innebar 

att de kände sig skyldiga till sekretessbrott när de kommunicerade öppet och samtidigt 

skuldkänslor för att inte utföra sitt arbete korrekt.  

”Så att allt det där måste, jag måste ju prata om det, för det ingår i min uppgift, men samtidigt så drar 

jag ju hela historien och någon annan kan höra den.” 

 

Vara härdad. 

Texten visade att sjuksköterskorna blev härdade för de känsliga frågorna på flerbäddsrummet. 

Det innebar att de dagligen utsattes för att fråga känsliga frågor på flerbäddsrummet vilket 

genererade detta negativa intryck som på så sätt blev dagliga känslor. Detta medförde att de 

blev luttrade av de känsliga frågorna.  

”Jaa, många gånger har ju kanske många bleve väldigt luttrad i det här så trots de här att man 

känner det är känsliga saker så är man ganska öppen med att tala om saker.” 
 

Sjuksköterskorna blev frustrerade. 

Detta tema uttryckte sjuksköterskornas känslor beträffande att det inte fanns några rum att 

tillgå på vårdavdelningen. Det innefattade en känsla av tidspress, behov av att söka rum och 

vara förargad.  

 

Vara sökande. 

Sjuksköterskorna sökte efter lediga rum för samtal. Det innebar för sjuksköterskorna ett annat 

arbete med att försöka skapa rum i korridoren nattetid eller pussla och styra om för att 

eventuellt kunna använda sjuksköterske-expeditionen. Ibland försökte man dra ut de övriga 

patienterna i korridoren.  

” men det är fortfarande att man hittar inte det enskilda rummet, utan där är liksom det finns utrymme 

och det är ju inte korridoren det ultimata. Det är väl hur jag gör” 

 

Vid andra tillfällen kunde dagrummet finnas att tillgå men om andra patienter befann sig där,  

fick sjuksköterskorna be dem gå ut. 

”men då finns det ju inte så många rum att tillgå här heller, utan då är det dagrummet och där kanske 

det sitter personer redan och så har vi ju inte något riktigt samtalsrum här.” 

 

Känsla av tidspress 

Texten visade också att sjuksköterskorna kände tidspress. Sjuksköterskorna ansvarade för en 

grupp patienter som kunde variera då det ofta var patienter i korridoren som skulle tas 

omhand. Det innebar för sjuksköterskorna en liten tid för samtal per patient. Frågorna inne på 
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flerbäddsrummet begränsades till det allra viktigaste varmed informationen blev knapphändig 

och den ömsesidiga förståelsen och kontakten för förtroendet inte hann etableras.  

”det här med information är knapphändigt överhuvudtaget. För att man har så litet tid per patient att 

så man har inte tid och… och fråga så grundligt vissa frågor heller och de kanske inte hinner känna 

det förtroendet förrän när man är så snabb in på salen ibland också…” 

Vara förargad. 

Texten visade att sjuksköterskorna var förargade. Det blev resultatet när de inte hade något 

enskilt rum för samtal, vilket då medförde att de måste ta samtalet inne på flerbäddsrummet. 

De konstaterade att flerbäddsrummet inte inbjöd till samtal. Trots att sjuksköterskorna märkte 

att patienten hade mer på hjärtat än de ville förmedla, så fanns det varken tid eller utrymme att 

ta med sig patienten. 

” och patienten ligger i sängen och kan inte gå någonstans och då ska jag hitta något ställe… dra den 

där sängen i så fall för att ställa dom där frågorna och som det är nu med överbeläggningar i 

behandlingsrummet tom belagt, var skall jag dra patienten någonstans? …det är inget bättre att dra 

ut patienten till korridoren…” 

 

Helhetstolkning 

Öppen kommunikation skapar intryck som framkallar känslor. Detta tar sjuksköterskorna till 

sitt inre för värdering och bearbetning som tillsammans med tanken resulterar i ett visst 

arbetssätt. Att vara lyhörd är en förutsättning för att fånga intrycken av tanken för sårbarhet 

och bearbetningen som ger känslorna att bli illa berörd, känna empati och beskydda vid öppen 

kommunikation. Att visa respekt och värdera intryck och känsla och tanke för taktfullhet vid 

närmandet av patienten är också en förutsättning att få information. Dessutom en känsla för 

patientens psykiska integritet och för patientens vilja respektive ovilja. Att vara frustrerad 

innebär att vara tidspressad, att söka rum och bli förargad när det inte finns något fysiskt rum 

att tillgå. Att känna plikten blir för sjuksköterskorna att de känner sig skyldiga att utföra sitt 

arbete samtidigt som de känner sig skuld till att sekretessen bryts. Känsloengagemanget utgör 

verktyget för sjuksköterskornas förhållningssätt inför patientens psykiska integritet och för 

sekretess på flerbäddsrum. I helhetstolkningen kunde man likna sjuksköterskorna med 

skyddsänglar som hade den goda viljan i sin strävan för patienten. Nationalencyklopedin 

(2016) beskrev ”Skyddsängel” även som en mänsklig beskyddare. Dessa änglar hade ett 

andeväsen förenligt med tjänsten för Gud enligt kristen och judisk tradition.  

 

Resultatdiskussion 

Det krävs en interaktion och en dialog mellan sjuksköterskan och patient som har målet att 

lära känna patienten, möta och förvissa sig om personens behov och planera 
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omvårdnadsåtgärder. Detta förutsätter en observation och kommunikation av sjuksköterskan 

med det inledande mötet utifrån hela kontexten med miljön. Så, ett agerande för människa till 

människa-förhållande där den andras personlighet och unika värde tilläts för en annan nivå än 

att ”veta om människan”. När relationen etablerats utifrån alla faser med det första mötet, 

utveckling av identiteter, empati, sympati, ömsesidig förståelse och kontakt skapats kan 

omvårdnadens mål beaktas (Travelbee,1971).  

 

Textresultatet visar ett känsloengagemang som baseras på ett professionellt förhållningssätt 

hos sjuksköterskorna i deras strävan att upprätthålla sekretess för patientens psykiska 

integritet på flerbäddsrummet. Förhållningssättet beror på våra dygder och vårt inarbetade 

mönster för det som karaktäriserar en god sjuksköterska. De värnade om något gott med sina 

dygder (Henriksen &Vetlesen, 2013). Sjuksköterskorna hade det moraliska värdefulla 

sinnelaget från det inre rummet. De styrdes av motivet och strävandet var gott. Malmberg 

(1990) skrev om sinnelagsetiken som utgick från individens motiv och det strävande som 

ligger bakom handlingen.  

 

Resultatet visar fyra teman, att vara lyhörd, att visa respekt, att vara frustrerad och att känna 

plikt. Texttolkningen resulterar i deras känslor, något som visar på att de var lyhörda. Det 

innebär en väl utvecklad receptiv förmåga att förnimma sinnesrörelse utifrån 

flerbäddsrummet. De tog in hela sammanhanget med aspekter från helheten såsom Travelbee 

(1971) menar.  De kände patientens sårbarhet på flerbäddsrummet där andra kunde höra. Det 

möter patienten och iakttar ansiktet som förpliktar, där öron och näsa uppfattar och ögon och 

mun uttalar enligt Lévinas, (Kemp, 1992). Vid mötet med den andre finns ett ömsesidigt 

beroende och ett etiskt krav (Løgstrup, 1994). Den öppna kommunikationen medförde 

ytterligare ett intryck som åstadkom en känslostorm där de överväldigades av känslor. De 

kände sig illa berörda när sekretessen inte upprätthölls och de överväldigades av empati.  En 

studie med ett liknande resultat, nämligen att uttryck ger intryck framkom även hos 

Andreasson Devik, Enmarker & Hellzen (2013). Sjuksköterskorna känsla att beskydda kom 

fram i en önskning för annat rum, ibland tog sjuksköterskorna strid för att beskydda patienten. 

Liknande fynd som visade på barnmorskors engagemang och agerande som patientens 

advokater fann även Hildingsson & Häggstöm (1999). 

 

Känslan av sårbarhet är orsaken till att en dialog med patienten om psykiskt hälsotillstånd 

nästintill är omöjlig för sjuksköterskan på flerbäddsrummet, då hon inte själv vill såra 
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patienten. Då patienten frågade om sin diagnos angav patienten indirekt gränsen för sin 

psykiska integritet och sjuksköterskan svarade, även om medpatienterna kunde beröras av 

detta. Sekretessen tillåter inte öppen kommunikation som flerbäddsrummet påbjuder. 

Sjuksköterskornas känsla av sårbarhet för patientens psykiska integritet tillåter inte heller en 

sådan dialog. Flerbäddsrummet ger inte utrymme för en kommunikation för människa till 

människa-förhållande som utgör grunden för en god relation (Travelbee, 1971). Tvärtom kan 

det vara en orsak till sämre kommunikation och att inte patienterna får information. McCabe 

studie (2004) visade att patienterna saknar kommunikation och patientcentrerad information.  

 

Textanalysens resultat ”att visa respekt” bygger på sjuksköterskornas uppträdande. Det 

förutsätter dock att sjuksköterskorna kan läsa sin patient via observation genom patientens 

uttalanden och antydningar såväl verbalt som icke verbalt, för att få en anvisning för sitt 

agerande. Det var deras avvägning utifrån deras inre känsla tillsammans med de värderingar 

som gav anvisningen. Handlingen är ett sätt att uttrycka sig själv. Textanalysen visade på att 

sjuksköterskorna hade en känsla för den psykiska integriteten och förhöll sig för att 

upprätthålla sekretessen. De sänkte rösten, de återkom eller rent av gick med patienten till 

toaletten för ett samtal. Textanalysen visade att sjuksköterskorna också kände och att 

respekterade olikheten av patientens psykiska integritet. Människors integritet som en 

personlig sfär där människor som har olika känslighet och därmed olika gränser preciserade 

Andersson, (1994). Sjuksköterskorna försökte att försiktigt kommunicera för att bygga upp 

relationen medan de observerade kroppspråk och antydningar. De och noterade om draperiet 

var fördraget eller inte. Genom den försiktiga kommunikationen och de iakttagelser de noterat 

utvecklade de även en känsla för patientens vilja/ovilja. Det betyder att sjuksköterskor 

använde sina sinnen. De såg, hörde, respekterade patientens tanke och vilja och genom sina 

handlingar bekräftade de värdigheten (Kalifoss, 2010). 

 

Sjuksköterskorna blev frustrerade då de sökte efter ett fysiskt rum men inget fanns att tillgå. 

De kände tidspress och önskade därför rum för möjlighet att kunna lämna privat information 

konfidentiellt och professionellt. Till slut blev de förargade när inget ledigt utrymme fanns. I 

studien om sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationer på sjukhus framkommer ett 

subtema, att vara medveten om begränsningar. Där sjuksköterskor uttalade att de behövde ett 

rum för möten för möjlighet till förtroende (Berg & Danielsson, 2007). Texten visade att det 

är plikten för sitt arbete som får sjuksköterskorna att känna sig skyldiga att utföra arbetet på 

flerbäddsrummet samtidigt som de känner sig skuld, då det bryter sekretessen och blottar 
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patientens psykiska integritet. En svensk studie visade att sjuksköterskorna känner sig skuld 

(Wolf, Ekman & Dellenborg, 2012). Flerbäddsrummet utgör därför ett hinder i det yttre 

rummet för kommunikationen med patienten då inte sekretess och psykisk integritet kan 

upprätthållas. Flerbäddsrummet är därför ett hinder för den psykiska integriteten såsom 

Sarvimäki (1995) anför. När inte sekretessen kan garanteras blir det ett hinder för en 

förtroendeingivande dialog. Stenbock-Hult (2004) såg den etiska dialogen som en förbindelse. 

När dialogen inte får rum medför det svårigheter att etablera kontakt i relationen, för 

människa till människa-förhållandet och tillika den teleologiska dialogen mellan 

sjuksköterska och patient, vilket är förutsättningen för en god vård. Även Wolf, Ekman och 

Dellenborg (2012) studie visar på strukturer i vårdmiljön som inte gynnar relationen mellan 

patienter och vårdpersonal. Fokus ligger på rutiner och för lite på dialog.  

 

Till skillnad mot flerbäddsrum så tillåter enkelrum sekretess. Det gör inte rummen likvärdiga 

för en god vård.  Vi måste verka för en jämlik vård och en rättviseprincip på våra sjukhus 

såsom [HSL] föreskriver. Detta kräver ett jämlikt rum i vården där utrymme för sekretessen 

kan upprätthållas och garanteras. En personcentrerad vård kräver ett moraliskt rum för dialog 

och behöver därför diskuteras och utvecklas för en god vårdkvalitet. Sjuksköterskan måste 

påverka vårdmiljön i en positiv riktning vilket även Anåker, Nilsson, Holmner & Elf (2015) 

påtalar. Vi måste skapa byggnader för personcentrerad vård för att öka vårdkvaliteten (Elf, 

Fröst Lindahl & Wijk, 2015). 

 

Huvudresultaten från denna studie visade, att sjuksköterskorna var lyhörda och visade respekt  

vilket medförde ett känsloengagemang som visar ett professionellt förhållningssätt hos 

sjuksköterskorna i deras strävan att upprätthålla sekretess för patientens psykiska integritet på 

flerbäddsrummet. Enbart plikten för arbetet orsakade den öppna kommunikationen som 

flerbäddsrummet påbjöd.  

 

Metoddiskussion 

När det gäller validitet så var problemställningen avgörande för metoden. Syftet med 

undersökningen var att undersöka sjuksköterskors erfarenhet av sekretess i flerbäddsrummet, 

hur sekretessen upprätthölls och dess betydelse för patientens psykiska integritet. En 

kvalitativ intervjumetod användes för att öka förståelsen. Riceur (1976) skrev att 

fenomenologisk hermeneutisk förståelse gav möjlighet att få information om erfarenhet. 
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Kvalitativa metoder hade målet att eftersöka mänskliga erfarenheter, tankar och motiv enligt 

Malterud (2014 ). Lindseth & Norberg (2004) ansåg den fenomenologiska hermeneutiska 

metoden lämplig för att få fram moral och etiskt tänkande och betonade det enkla språket.  

En styrka var materialurvalet, som gav betydelse för trovärdighet, tillförlitlighet och därmed 

giltighet. Urvalet av tio sjuksköterskor, var representativt för dem som vårdade patienter på 

flerbäddsrum vid medicinkliniken i Sundsvall, även sett till könsfördelningen och 

erfarenheten. Patton (2002) menade att det gick att generalisera från urvalet till den 

population som den representerar. Malterud (2014) menade att överförbarheten är knuten till 

urvalet och ett rikt och varierat strategiskt urval går att använda för att utveckla betydelse och 

innebörd.  

 

Beträffande urvalet skall det beaktas att alla sjuksköterskor vid medicinkliniken i Sundsvall 

inte deltog i studien, varför en svaghet för giltigheten av resultatet är att detta kan vara 

sanningen enbart för deltagarna i undersökningen, och därmed reproducerbarheten. Resultatet 

hade kunnat påverkas om nyutbildade sjuksköterskor använts i undersökningen.  En faktor 

som påverkar resultatet är den utbildning i etik som numera ingår i sjuksköterskeprogrammet 

och där sjuksköterskorna inte blivit härdade av arbetet på flerbäddsrum. Polit & Beck (2004) 

anför också att det att det kan vara svårt med generaliserbarheten då deltagarna är få.  

 

Vid intervjuerna användes bandspelare, vilket kunde bidra till att deltagarna hämmades. Det 

krävdes ett ordentligt engagemang. Det var viktigt att intervjuaren inte var rädd för 

tankepauser hos deltagarna. Deltagarna skiljde sig i förmåga och att kunna berätta en 

berättelse. Alla intervjuer bedömdes som tillräckligt informationsrik för inklusion.  Patton 

(2002) menade att ett målinriktat urval skapades av att samla informationsrika fall med 

strategi och med mål, där storleken beror på studiens syfte. Wiklund - Gustin (2010) skrev att 

det är nödvändigt att betänka inklusion om inte berättelsen är riklig. Sandelowski (1999) 

skrev att kvaliteten på intervjudata berodde på deltagarnas möjlighet att uttrycka språket 

ändamålsenligt.  

  

När det gällde intervjuerna var det en balansgång i förhållande till intervjudeltagarna. Att inte 

forcera och inte ifrågasätta, så att sjuksköterskorna kände obehag av de etiska frågorna. 

Sjuksköterskorna hade till uppgift att arbeta med en etisk medvetenhet för att sedan ge en så 

god vård som möjligt på ett respektfullt och värdigt sätt. De berättade sin berättelse utifrån 

känsliga situationer med erfarenheter som berörde dem. Holloway & Freshwater (2007) ansåg 
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att en berättelse medförde en personlig perception och att deltagare i berättande studier blir 

berörda av sina smärtsamma erfarenheter. 

 

Erfarenheten som sjuksköterska på flerbäddsrummet har givit uppsatsskrivaren en 

förförståelse som använts i uppsatsarbetet. Detta är en tolkning av texten. Lindseth & Norberg 

(2004) menade att vi förstod utifrån vår förförståelse och reviderar den när vi tolkar texten. 

 

Det har också betydelse för tillförlitligheten och att tolkningsprocessen gjordes så att läsaren 

kan bedöma analysen som även illustrerades med citat. Utskrifterna av intervjuerna utgjorde 

underlaget av analysen för den naïva läsningen. Läsningen utfördes ett flertal gånger med ett 

öppet sinne för att kunna följa vad texten sa till vad den handlade om, så att essenserna 

urskiljdes. Denna förståelse skrevs sedan ned. Den fick också göras om ett flertal gånger. 

Lindseth & Norberg (2004) skrev att texten skulle läsas flera gånger för att fånga hela 

meningen.  

 

Flera strukturanalyser genomfördes med en mer objektiv hållning. Meningsenheterna 

indelades, kärnas söktes, företrädesvis verb som ofta bildade subteman. Vid tolkningen av 

texten och skapandet av tema lästes det naïva textresultatet. Detta jämfördes med att försöka 

hitta etiken, tanken och känslan bakom skeendet. Detta skulle också löpa igenom syftets delar 

och jämfördes återigen mot den naïva förståelsen, för att på så sätt säkerställas.  Lindseth & 

Norberg (2004) betonar den växelvisa jämförelsen för validering mot den naïva förståelsen.  

 

I helhetstolkningen måste teman och subteman åskådliggöras varför en tankekarta gjordes 

med samtliga teman och subteman. Därefter jämfördes dessa inbördes för att hitta mönstret. 

Så formades helhetstolkningen. En ytterligare jämförelse riktades mot sammanhanget för 

studien. Detta utfördes med hjälp av den förförståelse som fanns. Lindseth & Norberg (2004) 

betonade att tolkningen sker utifrån vår förförståelse och konstaterade därmed att den inte går 

att bortse ifrån. Likaså anför Rosberg (2008) att de hermeneutiska fenomenologiska 

förespråkarna menar att förförståelsen är en förutsättning för att se och utveckla ny förståelse 

och kunskap. 

 

Den kvalitativa metoden hade kunnat kompletteras med en observation av antal tillgängliga 

samtalsrum per avdelning på sjukhuset. Det fanns dock inget samtalsrum på de avdelningar 

där deltagarna kom ifrån. Dessutom skulle arbetet anpassas inom kursramen.  
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Inbjudan till studie gällande sjuksköterskors erfarenhet av patientens 

sekretess på flersal. 

 

Inbjudan 
Du inbjuds till att medverka i en studie om sjuksköterskors erfarenheter av patienters 

sekretess på flersal. Min avsikt är att intervjua tio sjuksköterskor som i sitt arbete vårdar 

patient på flersal vid vårdavdelning. 

 

Bakgrund 
Sjukhusrummet varierar med vårdspecialité på sjukhus. Traditionellt delar huvudparten av 

patienterna rum med andra patienter och ett fåtal av patienterna vårdas på enkelrum. Många 

patienter är heller inte så rörliga att de kan förflytta sig till andra rum. Trots detta arbetar 

sjuksköterskan under sekretess med sin patient på flersal. Syftet är att belysa sjuksköterskans 

erfarenheter av sekretessens upprätthållande för patientens psykiska integritet på 

flerbäddsrum. Vilken erfarenhet har sjuksköterskan av det? Flera perspektiv kan bidra till en 

vidare och djupare syn och som kan bidra till vårdutveckling. 

 

Intervjun 
Intervjun kommer att utföras på kliniskt träningscenter (KTC) som är beläget i sjukhusets blåa 

block, hiss 8 våning 4. Intervjuerna kommer att spelas in på band och beräknas ta 30 minuter. 

De inspelade banden från intervjuerna kommer att förvars säkert och endast jag kommer att 

ha tillgång till materialet och bearbetas enligt fenomenologiskt hermeneutisk metod. 

Resultatet kommer att ställas samman i en uppsats och är ett arbete inom ramen för en D-

uppsats vid Mittuniversitetet. 

 

Frivilligt 
Det är frivilligt att delta i studien och Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande. 

 

Konfidentiellt 
Uppgifterna om Din person kommer att behandlas konfidentiellt och banden kommer att 

förvaras oåtkomligt för utomstående. 

 

Betydelse 
Min förhoppning är att sjuksköterskans erfarenhet av sekretess på flerbäddsrum kan bidra till 

vårdutveckling. 
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Vid funderingar angående studien går det bra att ta kontakt med  

Sjuksköterska: Lili-Ann Wallvik 060-182774   lili-ann.wallvik@lvn.se 
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