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Sammanfattning
Bakgrund: Utvecklingen av vårdsalar på sjukhusen går mot fler enkelsalar och färre 
flerbäddssalar, men på det flesta sjukhus idag finns det både enkelsalar och flerbäddssalar.
Sjuksköterskan placerar patienterna på respektive vårdsalar efter sin föreställning om vad 
som är mest lämpligt för patienten. Det finns en komplexitet i sjuksköterskans beslutsfattande 
och patients upplevelse samt önskan om salsplacering tas sällan i beaktning. För att göra 
vården personcentrerad är det av vikt att involvera och göra patienten delaktig i 
beslutsfattande kring vård på enkelsal eller flerbäddssal. Forskning om patienters upplevelse 
av att vårdas på enkelsalar och flerbäddssalar är bristfällig och bör undersökas vidare. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att vårdas på enkelsal och 
flerbäddssal på en somatisk vårdavdelning. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats där resultatet grundades på tolv 
vetenskapliga artiklar där åtta var av kvalitativ ansats och fyra var av mixad metod. En 
kvalitativ innehållsanalys har genomförts i enlighet med Graneheim och Lundmans
beskrivning. Samtliga tolv artiklar har analyserats, i artiklarna med mixad metod har endast 
de kvalitativa delarna av resultatet analyserats. 
Resultat: Ur dataanalysen framkom fyra kategorier som besvarade studiens syfte. Integritet i 
vårdsalen, där integritetens betydelse skildras i enkelsal och flerbäddssal. Att få vara privat i 
vårdsalen, som beskriver hur vårdsalen kan upplevas som en personlig miljö och inge ett 
fokus på sig själv. Gemenskap i vårdsalen, där behovet av gemenskap beskrivs i skilda 
kontexter på enkelsalar och flerbäddssalar. Beaktning i vårdsalen, som berör den ömsesidiga 
påverkan mellan patienter i vårdsalar. 
Slutsats: Upplevelsen av att vårdas på enkelsal och flerbäddssal är individuell för patienten.
Det är därför av vikt för sjuksköterskan att involvera och göra patienten delaktig vid 
placering på vårdsalarna,  för att bidra till en personcentrerad vård. Den här studien beskriver 
patienternas upplevelse och perspektiv av vad det innebär att vårdas på enkelsal och 
flerbäddssal. Den kan bidra med en förståelse hos sjuksköterskan för patientens upplevelse
och genom det minska komplexiteten för sjuksköterskan i salsplaceringen.

Nyckelord: enkelsal, flerbäddsal, patient, upplevelse, vård.
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Inledning 
På sjukhus idag finns både enkelsalar och flerbäddssalar, det innebär att patienter kan vårdas 

både tillsammans med andra och utan andra patienter (Maben m.fl., 2012). Vårdmiljön i 

vårdsalarna berör till stor del den psykosociala atmosfären, något som påverkas av om 

patienten vårdas i avskildhet på enkelsalar eller i gemenskap på flerbäddssalar. Upplevelsen 

av vårdsalen är individuell för patientens specifika situation och erfarenhet. Det är därför 

nödvändigt för sjuksköterskan att ha kunskap om vårdmiljöns betydelse för patientens 

individuella behov, det i enlighet med en personcentrerad vård, som bygger på att patientens 

delaktighet (Fridh, 2009). Trots det sker fördelningen av enkelsal respektive flerbäddssal 

efter sjuksköterskans egen föreställning av vad som är lämpligt för patienten, utan att göra 

denne delaktig i salsplaceringen (Bloomer, Lee, Lewis, Biro & Moss, 2016). Tidigare 

forskning har mestadels berört hur patientens hälsa och tillfrisknande påverkas av 

vårdsalarnas design gällande ljus, färgsättning, ljudnivå, hygien och estetik (Nightingale, 

1859/1992; Pålsson, 2016; Rashid, 2006). Forskning som berör patienters påverkan och 

upplevelser av att vårdas i avskildhet på enkelsalar eller att dela vårdsal med andra på 

flerbäddssalar är däremot bristfällig. Williams och Gardiner (2015) menar på att det saknas 

tillräcklig forskning inom området enkelsal och flerbäddssal för att sjuksköterskan ska kunna 

tillgodose patienters individuella behov av en personcentrerad vårdmiljö på vårdsalarna (a.a.). 

Studiens resultat skulle kunna bidra med en ökad förståelse hos sjuksköterskor gällande 

patienternas upplevelser av vård på enkelsal och flerbäddssal. Det då Bloomer m.fl. (2016) 

redogör för att sjuksköterskor saknar tillräcklig kunskap om hur en personcentrerad vård kan 

tillämpas i salsplaceringen, samt hur enkelsal och flerbäddssal påverkar patienter (a.a.). Den 

här studien skulle kunna bidra till att underlätta för sjuksköterskan i beslutet gällande 

salsplaceringen. Vidare forskning kan bidra till uppmärksamhet för betydelsen av att 

involvera patienten vid placering på enkelsal och flerbäddssal, det i enlighet med en 

personcentrerad vård.
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Bakgrund
Vårdmiljö
Vårdmiljön har stor inverkan på patientens upplevelse av vården, en dimension av vårdmiljön 

är den atmosfär som skapas i vårdsalarna (Docteur & Coulter, 2012). Det finns både 

enkelsalar och flerbäddssalar på de flesta sjukhus idag, det innebär att patienter både kan få 

vård tillsammans med andra patienter och ensamma (Maben m.fl., 2012). Det är de 

mänskliga mötena mellan vårdpersonal och patienter, samt patienter emellan, som är med och 

skapar atmosfären i vårdsalarna. Den vårdmiljö och atmosfär som finns på en vårdsal kan 

antingen stödja eller hindra upplevelsen av välbefinnandet och hälsan (Docteur & Coulter, 

2012). Sjusköterskeprofessionens fyra konsensusbegrepp är miljö, människa, hälsa och 

omvårdnad, begreppen kan ses som en vägledning i vårdandet av patienten inför dennes 

individuella behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). 

Nightingale (1859/1992) grundade redan på 1800-talet teorin om vårdmiljöns inverkan på 

patientens hälsa och välbefinnande, där vårdsalens främsta funktion är att skapa en god 

vårdatmosfär med en känsla av välbefinnande och trygghet som främjar hälsa hos patienten 

(a.a.). Begreppet patient definieras som en människa som vårdas och får vård i partnerskap 

med vårdpersonal, exempelvis sjuksköterskor. Det innebär att en patient är en person med 

fler delar än sin sjukdom. Utformandet av vården och vårdmiljön bör därför ske i samverkan 

och med patientens delaktighet, utefter dennes individuella upplevelse samt behov (Eriksson, 

2018). 

Vårdmiljöns utformning berör inte bara vårdsalens estetik utan det handlar också om 

huruvida patienten vårdas i avskildhet på en enkelsal eller i gemenskap på en flerbäddssal. 

Upplevelsen av vården i vårdsalen är individuell för patienten. Vårdsalens betydelse berör till 

stor del den psykosociala atmosfären, som påverkas av om patienten vårdas ensam eller 

tillsammans med andra. Det eftersom den psykosociala atmosfären utgörs av mänskliga 

samspel (Fridh, 2009). En patient påverkas av atmosfären och stämningen som skapas i den 

vårdmiljö där de befinner sig (Nightingale, 1859/1992). Patientens individuella upplevelse av 

vården i vårdsalen kommer ligga till grund för omvårdnaden, patientens välbefinnande och 

tillfrisknande (Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2006). 
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En upplevelse beskrivs genom ett fenomen som inte är något konkret objektivt utan är baserat 

på den subjektiva erfarenheten. Begreppet upplevelse har en komplexitet som innefattar en 

beskrivande dimension om hur en individ uppfattar och ter sig till en händelse. Vad som 

skapar en upplevelse och vad den innebär är individuellt för varje enskild person (Laing, 

1982). Upplevelsen av att inte vara delaktig i sin vård påverkar hur patienten upplever 

vårdmiljön. Patienter som inte upplever medverkan i sin vård kan istället uppleva ett 

känslomässigt obehag som påverkar det psykiska sinnesstämningen negativt (Williams & 

Irurita, 2005). 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, Svensk sjuksköterskeförening (2017a), beskriver att en 

sjuksköterska ska arbeta för en hållbar vårdmiljö och vara medveten om dess inverkan på 

patientens hälsa. En del av sjuksköterskans profession är att utveckla vården i vårdmiljön till 

det bättre (a.a.). Den fysiska vårdmiljön inverkar på möjligheten till interaktioner mellan 

patienter. I en vårdsals fysiska utformning finns det faktorer som påverkar patienters 

upplevelse av vården. Det kan vara psykosociala aspekter i form av social interaktion, 

mängden människor, isolering och exponering (Edvardsson m.fl., 2006). 

Det krävs att sjuksköterskan besitter kunskap om hur de psykosociala aspekterna i vårdsalen 

kan påverka patienten. Eftersom sjuksköterskan vanligtvis placerar patienterna efter sin 

föreställning om vad som är lämpligt krävs det att sjuksköterskan har förståelse, för såväl 

vårdmiljöns påverkan som vikten av patientens individuella behov, inför salsplaceringen. Det 

prioriteras trots detta inte i tillräcklig omfattning (Chaudhury, Mahmood & Valente, 2006). 

För att sjuksköterskan ska kunna bedriva en god omvårdnad och en personcentrerad vård 

krävs en anpassad vårdmiljö, på både enkelsal och flerbäddssal. Den bör vara utformad efter 

patientens individuella behov men tillgodoses sällan. Forskning som berör patienterna 

upplevelse av respektive vårdsal är bristfällig och skulle behöva belysas (Maben m.fl., 2012). 

Enkelsal och flerbäddssal
Utvecklingen kring utformandet av vårdsalar på sjukhus leder till att det idag byggs fler och 

fler enkelsalar inom sjukvården. Det medför att andelen enkelsalar växer i förhållande till 

andelen flerbäddssalar (Maben m.fl., 2012). På sjukhusen idag förekommer det att patienter 

vårdas både i enkelsalar och flerbäddssalar (Pålsson, 2016). Vård på enkelsal eller 

flerbäddssal kan både generera i fördelar och nackdelar för patienten. Det krävs därför att 
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sjuksköterskan besitter kunskap om patientens upplevelse av enkelsal respektive flerbäddssal 

gällande salsplaceringen. Sjuksköterskan bör göra patienten delaktig i salsplaceringen och 

skapa sig en förståelse för patientens individuella behov (Williams & Gardiner, 2015). 

Patienter är individer med olika uppfattningar och skilda preferenser, det är något som är 

viktigt att ta hänsyn till som sjuksköterska i placering på enkelsal och flerbäddssal. Många 

patienter saknar, trots visionen om delaktighet, information kring om de ska vårdas på 

enkelsal eller flerbäddsal och anledningen till detta. Det är sällsynt att patienter tillfrågas om 

deras åsikt kring salsplaceringen (Pease & Finaly, 2002).

Sjuksköterskornas uppfattning av vad vård på enkelsal och flerbäddssal innebär för patienten 

skiljer sig åt. Sjuksköterskor har olika tankar och upplevelser kring salsplaceringen av 

patienter, där vissa anser det svårt att veta vad som var bäst för patienten. Det är därför av

betydelse att fördelningen av enkelsalar och flerbäddssalar i största möjliga mån sker med 

delaktighet och utefter patientens individuella behov (Bloomer m.fl., 2016). Vid sjukhusets 

praktiska utformning med olika typer av vårdsalar och placering på dessa, upplevs en 

utebliven delaktighet av patienterna, något som påverkar deras upplevelse av vården 

(Chaudhury m.fl., 2006). Det är därför av stor vikt att involvera patienterna i beslutsfattande 

redan från vårdtidens start. Ges inte patienterna denna möjlighet kan det generera en negativ 

upplevelse av vården som helhet (Connely, Gamblen, Giacco, Mavromara, & Priebe, 2018). 

I studien av Bloomer m.fl. (2016) framkommer dock att upplevelsen av vård i enkelsal och 

flerbäddssal skiljer sig från patient till patient men att det finns lite forskning att tillämpa 

kring området (a.a.). Trots problemets betydelse har relativt lite forskning presenterats som 

belyser området vidare (Bloomer m.fl., 2016; Edvardsson m.fl., 2006). En utebliven 

personcentrerad vård som saknar möjlighet till delaktighet gällande salsplacering för 

patienten kan leda till ett vårdlidande (Connely m.fl., 2018).

Personcentrerad vård
Personcentrerad vård är en utav sjuksköterskeprofessionens sex kärnkompetenser. En vård 

som är personcentrerad strävar efter att se till hela patientens person med såväl sociala och 

psykiska behov, som fysiska. Det innebär att patientens individuella upplevelse ska 

respekteras och bekräftas i vårdandet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). Det är ett 

arbetssätt som bygger på att sjuksköterskan bedriver omvårdnaden anpassat efter patientens 
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individuella behov och delaktighet (McCance, Slater & McCormack, 2008). Begreppet 

delaktighet inom vården syftar till att patienten får vara en betydande del i sin egna vård. Det

innebär att patienten, som besitter kunskap om sig själv och sin kropp, involveras i planering 

och beslutsfattande kring vården. (Sandman & Kjellström, 2013). Trots betydelsen av 

delaktighet i den personcentrerade vården tillämpas det sällan när beslutet fattas gällande om 

patienten ska placeras på enkelsal eller flerbäddssal (Pease & Finaly, 2002).

Patienter uppskattar sin vård mer om de själva upplevt sig delaktiga i den. Det innebär att 

patienter som involveras i sin vård, och i besluten som sjuksköterskan fattar, generellt 

upplever en större tillfredsställelse vid vårdtillfället (Docteur & Coulter, 2012; Dongen, 

Habets, Beurskens & Bokhoven, 2017). Målet med att arbeta utifrån en personcentrerad vård 

är att individanpassa omvårdnaden. Det genom att den som vårdas ska känna sig sedd, hörd, 

bekräftad och respekterad. En personcentrerad vård kan bidra till att patienten känner en 

kontroll och delaktighet i sin vård samt situation (Docteur & Coulter, 2012). För att göra 

vården personcentrerad är det av vikt att involvera och göra patienten delaktig i 

beslutsfattande kring vård på enkelsal eller flerbäddssal. Något som hade kunnat tillämpas i 

en större utsträckning om sjuksköterskan hade mer kunskap och förståelse för patientens 

upplevelse av vårdsalarna (Bloomer m.fl. 2016). 

I Patientlagen (2014:821) nämns det att en nyckelkomponent för en lyckad omvårdnad är att 

göra vården personcentrerad. Där definieras även att en god hälso- och sjukvård skall grundas 

på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Thorsén (1997) definierar begreppet 

integritet som bevarandet av den personliga sfären som syftar både till de fysiska- och de 

psykosociala delarna hos en patient. Det innebär inom vården att skydda och bevara, såväl 

patientens kropp som dennes person. I fysisk omvårdnad av patientens kropp innebär det att 

som sjuksköterska skydda patienten från insyn av andra. Det innebär vidare att värna om att 

bevara patientens tankar, samtal och information gentemot patienten med respekt. Williams 

och Gardiner (2015) belyser att det är av extra stor betydelse att värna om patientens integritet 

på flerbäddssalar där andra patienter ofta är närvarande (a.a.). 

Det finns en komplexitet i sjuksköterskans roll gällande placering av patienter på enkelsal 

och flerbäddssal. Trots det finns det lite riktlinjer för hur sjuksköterskan ska prioritera 

fördelningen på salarna. Flertalet sjuksköterskor upplever sig sakna tillräcklig kunskap kring 

hur de skulle göra vårdmiljön personcentrerad och tillgodose delaktigheten gällande 
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salsplaceringen. Vidare forskning bör göras för att vidga tillgången på kunskap och öka 

förståelsen hos sjuksköterskan (Bloomer m.fl., 2016). Eftersom patienter kan få vård på både 

enkelsalar och flerbäddssalar på de flesta sjukhus idag är det en pågående vårdsituation som 

måste belysas och ta hänsyn till (Maben m.fl., 2012). 

En väsentlig del i sjuksköterskeprofessionen är att tillgodose den personcentrerade vården för 

patienten. I salsplaceringen kan en personcentrerad vård tillämpas om patienten ges utrymme 

att uttrycka sin åsikt, något som trots betydelsen sällan tillgodoses (Bloomer m.fl., 2016; 

Maben m.fl., 2012; Williams & Gardiner, 2015). För att tillämpa en personcentrerad vård i 

salsplaceringen, innebär det att sjuksköterskan bör lyssna till patientens individuella åsikt 

gällande att vårdas på enkelsal eller flerbäddssal (Bloomer m.fl., 2016; Williams & Gardiner, 

2015). Tidigare forskning belyser till stor del sjuksköterskans- och övrig vårdpersonals syn 

på de olika vårdsalarna. Det finns därför en brist i forskning gällande vilka faktorer det är 

som spelar in på patientens upplevelse av att vårdas på enkelsal och flerbäddssal. Av den 

anledningen behövs fler studier som beskriver patienters upplevelser av att vårdas på enkelsal 

och flerbäddssal (Williams & Gardiner, 2015). 

Syfte
Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att vårdas på enkelsal och 

flerbäddssal på en somatisk vårdavdelning. 

Metod
Design
Studien var en litteraturstudie som grundats på tolv vetenskapliga artiklar där åtta hade 

kvalitativ ansats och fyra hade mixad metod. Från artiklarna med mixad metod har endast de 

kvalitativa delarna av resultaten använts i den här studiens resultat. Polit och Beck (2011) 

menar att en litteraturstudie innebär att undersöka ett problemområde genom att granska och 

analysera litteratur som vilar på vetenskaplig grund, såsom vetenskapliga artiklar. En 

litteraturstudie är ett relevant arbetssätt för att sammanställa kunskap av betydelse för ett 

specifikt område inom vårdvetenskapen (a.a.). Studier med kvalitativ ansats används när 

forskarens syfte är att söka förståelse för- och beskriva en subjektiv upplevelse inom 

omvårdnadsvetenskaplig forskning (Forsberg & Wengström, 2016). Beskrivning av 
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upplevelser och fokus på det subjektiva tillhör den kvalitativa ansatsen som är förankrad i 

naturalismens paradigm. Inom det naturalistiska paradigmet läggs fokus på hur personer 

upplever fenomen. Det naturalistiska paradigmet är kopplat till kvalitativ forskning (Polit & 

Beck, 2011). Den data som låg till grund för studiens resultat har analyserats i enlighet med 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys. Kristensson 

(2014) beskriver att en innehållsanalys är sedvanlig kvalitativ analysmetod som ofta används 

inom den vårdvetenskapliga forskningen. 

Urval
Studien har grundats på vetenskapliga artiklar inhämtade från olika databaser för att erhålla 

ett så brett och relevant urval som möjligt. Kristensson (2014) definierar att sökningen efter 

vetenskapliga artiklar ska utgå från problemformuleringen och studiens syfte. Urvalet utav 

vetenskapliga artiklar i studien har begränsats genom användandet av inklusionskriterier och 

exklusionskriterier. Forsberg och Wengström (2016) beskriver att inklusions- och 

exklusionskriterier är specifika krav som ställs på artikeln för att denna ska kunna användas i 

studien. 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier i studien var att de vetenskapliga artiklarna belyste vård av patienter som 

varit inlagda på somatisk avdelning. Ett annat inklusionskriterie var att artiklarna hade 

publicerade inom ett specifikt tidsfönster. Tidsfönstret sträckte sig mellan år 2005 till 2018 

för att begränsa studien till den mest aktuella forskningen. Artiklarna skulle även vara 

publicerade på det engelska språket. Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) 

beskriver att engelska är det språk som främst används inom vetenskaplig forskning.

Exklusionskriterier

Artiklar som berör barn och personer med kognitiv nedsättning och där dessa har deltagit 

exkluderades ur studien. Ett annat exklusionskriterier var att artiklar som inte tydligt lyfter 

fram etiska övervägande exkluderas. Polit och Beck (2011) menar på att ur ett etiskt 

perspektiv bör studier noggrant överväga att deltagare från särskilt utsatta grupper medverkar. 

Om det inte är specifikt någon utsatt grupp som skall undersökas bör dessa exkluderas. 

Exempel på utsatta grupper är barn och personer med kognitiv nedsättning (a.a.). Artiklar 

som saknar etiska övervägande exkluderas
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Datainsamling
PubMed och CINAHL beskrivs som välkända databaser för vårdvetenskapliga artiklar. Både 

CINAHL och PubMed utgår främst från engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter (Willman 

m.fl. 2016). Sökningar efter vetenskapliga artiklar har skett i ovannämnda databaser. 

Nyckelorden har utgått från de bärande begreppen i syftet och översatts till engelska. De 

engelska översättningarna har använts som sökord i de båda databaserna. Följande sökord har 

använts; Care, Patient experience, Patient room, Shared room och Single room. Synonymer

till sökorden har använts i databassökningarna för att bredda insamlingen av data. Forsberg 

och Wengström (2016) beskriver att ett sätt för att välja relevanta sökbegrepp är att utgå från 

de bärande begreppen i studiens formulerade syfte. Genom att både söka på enskilda ord och 

söka på olika ordkombinationer nås en bredd på sökresultatet. Ett sätt för att bredda 

sökningen ytterligare är att använda sig av synonymer till de valda sökorden (a.a.). 

Ordkombination görs genom en specialiserad sökning där booleska operatorerna ”AND” och 

”OR” används. Specialiserad sökning används för att göra sökningen mer specifik och 

avgränsad utefter ämnet. Operatorn AND används för att ge ett smalare och mer specifikt 

resultat, operatorn OR används i en sökning för att bredda sökresultatet (Karlsson, 2017). 

Sökningar på de enskilda bärande begreppen i studien har utförts. Likaså har de bärande 

begreppen kombinerats genom en sökning där de booleska operatorerna ”AND” or ”OR” har 

använts för att specificera sökningarna. Genom användandet av synonymer till de bärande 

begreppen, utökades sökningen för att erhålla ett brett sökningsresultat. Ovannämnd 

sökstrategi har använts i både databaserna CINAHL och PubMed (Bilaga 1). Kristensson 

(2014) beskriver ett tillvägagångsätt för urvalet av relevanta artiklar till datainsamlingen, där 

artiklar till en början läses på titelnivå och där artiklar med titlar irrelevanta för syftet 

exkluderas. Kvarstående artiklar läses vidare på abstraktsnivå där artiklar med abstrakt 

irrelevanta för syftet exkluderas. De artiklar som sedan återstår läses i fulltext och 

kvalitetsgranskas därefter (a.a.). Sökningen i CINAHL resulterade i totalt 628 artiklar som 

lästes på titelnivå. Av dem ansågs tolv artiklar vara relevanta för studiens syfte och lästes av 

den anledningen på abstraktsnivå, av de tolv artiklarna var det sex artiklar som fortsatt ansågs 

vara av relevans och lästes därav i fulltext. De sex artiklarna gick vidare till 

kvalitetsgranskningen. Sökningen i PubMed resulterade i 5010 artiklar som lästes på 

titelnivå, där fyra av artiklarna i sökresultatet var dubbletter med de artiklar som gick vidare 

till kvalitetsgranskningen från CINAHL. Tio utav artiklarna i sökresultatet ansågs på titelnivå 

vara av relevans för studiens syfte och lästes därför på abstraktsnivå. Tre av de tio artiklarna 
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lästes därefter i fulltext. De tre artiklarna gick vidare till kvalitetsgranskningen. Totalt nio 

artiklar gick vidare till kvalitetsgranskningen från de båda databaserna. Artiklar som inte gick 

vidare till kvalitetsgranskningen i båda sökningarna var av irrelevans för studiens syfte, 

använde sig av kvantitativ metod eller berörde särskilt utsatta grupper. Forsberg och 

Wengström (2016) beskriver att en metod för att utöka insamlandet av data till en 

litteraturstudie är genom manuella sökningar. Det innebär att gå igenom referenslistor till 

redan valda artiklar för att hitta ytterligare relevanta artiklar för studiens syfte (a.a.). I 

enlighet med anvisningar om manuell sökning granskades referenslistan på samtliga artiklar, 

utvalda för resultatet, efter ytterligare artiklar som var av relevans för syftet. Genom manuella 

sökningar påträffades tre artiklar av de tolv totala som låg till grund för resultatet, varav två 

artiklar var av mixad metod och en av kvalitativ metod som gick vidare till 

kvalitetsgranskningen. 

Kvalitetsgranskning 
För att säkerställa de tolv valda artiklarnas kvalitet har en kvalitetsgranskning av dessa 

artiklar utförts. Kvalitetsgranskning av artiklar med kvalitativ- och mixad metod har 

granskats enligt Forsberg och Wengströms (2016) kvalitativa granskningsmall (Bilaga 2). För 

att bedöma kvalitén för varje enskild artikel utifrån granskingsmallen har Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) poängsystem använts, där den vetenskapliga kvalitén på artikeln bedöms 

utifrån hög kvalitet, medelkvalitet eller låg kvalitet. Poängsystemet syftar till att varje fråga i 

vald granskningsmall bedöms utifrån poäng. Varje fråga i granskningsmallen motsvarar ett

poäng, den totala maxpoängen fås genom att räkna samman alla frågorna. Ett adekvat svar i 

granskningsmallen ger ett poäng, medan varje fråga där svaret anses som inadekvat tilldelas 

noll poäng. Den totala poängsumman som artikeln har fått efter granskningen delas sedan 

med maxpoängen och görs om till procent (a.a.). Graden av kvalitén på artiklarna som 

inkluderas i studien bedömdes enligt tre nivåer utifrån procentsats där låg nivå innebär: 60–

69%, medelhög nivå 70–79% och hög nivå 80–100% i enlighet med Willmans m.fl. (2006)

poängsystem. Totalt kvalitetsgranskades tolv artiklar. Maxpoängen för granskningsmallen 

räknades samman till 27 poäng. Elva artiklar var enligt kvalitetsgranskningen av hög kvalitet 

och en artikel var av medelhög kvalitet. Samtliga tolv artiklar inkluderades i studien och låg 

till grund för resultatet. Åtta av dessa hade kvalitativ ansats och fyra hade mixad metod. För 

artikelöversikt se även Bilaga 4.
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Dataanalys
Artiklarna till litteraturstudien har analyserats med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) 

beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys. Kristensson (2014) beskriver att innehållsanalys 

är en vanlig kvalitativ metod inom den vårdvetenskapliga forskningen, den används för att 

bearbeta stora textmängder (a.a.). De tolv valda artiklarna lästes först som helhet för att få en 

insikt i dess fulla innehåll, vidare lästes artiklarnas resultat upprepade gånger enskilt av båda 

författarna för att få en tydlig bild av resultatet. Meningsbärande enheter som ansågs belysa 

studiens syfte plockades sedan ut ur artiklarnas resultat, enskilt. Vidare jämfördes de 

meningsbärande enheterna och sammanställdes, något som utfördes gemensamt. Graneheim 

och Lundman (2004) menar att en meningsbärande enhet innebär en bärande del som plockas 

ut ur den fullständiga texten som svarar på syftets sammanhang (a.a.). De sammanställda 

meningsenheterna kondenserades därefter gemensamt i nästa steg. Genom kondenseringen 

kortades meningsenheterna ned för att endast behålla de betydande delarna i 

meningsenheterna. Därefter i analysförfarandet fick de kondenserade meningsenheterna en 

kod som fungerade som en etikett på dess innebörder. Koderna som bildades beskrev 

kortfattat essensen i de kondenserade meningsbärande enheterna. De koder som bildades sågs 

sedan över, koder med liknande innebörd bildade underkategorier och/eller kategorier som 

passade de olika kodernas gemensamma betydelse. Graneheim och Lundman (2004) menar 

vidare på att utifrån koderna skapas sedan underkategorier. En underkategori består av ett 

flertal koder vars innebörd liknar varandra. Underkategorierna kan sorteras till flera 

omfattande kategorier utefter dess innehåll (a.a.). Ur den ovan beskrivna analysen framkom 

de underkategorier och kategorier som redovisas i den här studiens resultat. För exempel på

analysförförandet se även Bilaga 3. 

Etiska övervägande
En god etik ska tillämpas i all forskning, det innebär att det alltid ska finnas en balans mellan 

driften att finna kunskap och att ständigt värna de som deltar i forskningen (Forsberg & 

Wengström, 2016). Ett examensarbetes värde innebär både den bidragande kunskapen och 

dess användning inom ett visst område, men det berör också om tillvägagångssättet varit 

etiskt riktigt. För att kunna tillämpa studiens resultat i sjuksköterskans yrkesroll krävs det ett 

resonemang kring etiska överväganden (Kjellström, 2017). Det är av stor betydelse att 

artiklar som använts i en studie ska ha fått tillstånd från en etisk kommitté eller innehålla 

tydligt etiskt övervägande, i enlighet med Vetenskapsrådet (2018). Etiska övervägande bör 
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inverka på urvalet av de vetenskapliga artiklarna. Det är av etisk betydelse att alla artiklar 

som gått vidare till resultatet presenteras, oavsett om dess data stödjer författarnas tanke eller 

ej (Forsberg & Wengström, 2016). Forskning som görs där människor är inblandade bör 

alltid reflektera över etiska aspekter. Det är framförallt väsentligt inom 

sjuksköterskeprofessionens forskning (Polit & Beck, 2011). Artiklar utan etiska övervägande 

har därav inte använts för att bygga resultatet i den här studien utan exkluderades, endast 

artiklar med noggrant definierade etiska övervägande har inkluderats. Det till följd av att 

studien omfattade vetenskapliga artiklar där människor, i det här fallet definierade som 

patienter, har legat till grund för studiens resultat. 
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Resultat
Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av att vårdas på enkelsal och 

flerbäddssal på en somatisk vårdavdelning. Totalt låg tolv artiklar till grund för resultatet. 

Elva utav dessa var av hög kvalitet och en var av medelhög kvalitet. Ur analysen framkom 

fyra kategorier med tillhörande underkategorier. Kategorierna delades in i integritet i

vårdsalen tillsammans med underkategorierna bevarad integritet och bristande integritet.

Kategorin att få vara privat i vårdsalen, med tillhörande underkategorier som personlig miljö

och fokus på sig själv. Kategorin gemenskap i vårdsalen och tillhörande underkategorier 

stödjande gemenskap, påtvingad gemenskap och avsaknad av gemenskap. Kategorin hänsyn i

vårdsalen med underkategorierna att störa och bli störd och att se och bli sedd. (Figur 1).  

Figur 1. Presentation av kategorier och underkategorier
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Integritet i vårdsalen   
Integriteten var en betydelsefull del för upplevelsen för patienter som vårdades på såväl 

enkelsalar som på flerbäddssalar. Patienter upplevde att vård på enkelsalar kunde generera i 

en Bevarad integritet genom att inga andra patienter var närvarande vid privata 

omvårdnadsmoment. På flerbäddssalar upplevde en del patienter en Bristande integritet till

följd av att kroppsligt blottas inför andra patienter eller genom att andra patienter kunde höra 

privata konversationer. 

Bevarad integritet 

Den bevarade integriteten värdesattes högt av patienter som vårdades på såväl enkelsal som 

på flerbäddssal. När behovet av integritet tillgodosågs kände patienterna känslor av värdighet 

och trygghet. En bevarad integritet kunde innebära att inte bli utlämnad inför andra patienter, 

såväl kroppsligt som psykosocialt, framförallt i privata situationer (Maben m.fl., 2016; 

Whitehead & Wheeler, 2008). Att som patient skyddas från att blotta sin kropp inför andra 

var en viktig aspekt av den bevarande integriteten (Baillie, 2009; Whitehead & Wheeler, 

2008). 

Att höra andra eller att bli hörd av andra var en annan aspekt av integriteten. I situationer där 

känslig information berördes var det viktigt att patienterna kände sig trygga i att delge denna, 

något som upplevdes lättare i enkelsalar eftersom inga andra patienter kunde lyssna. På 

flerbäddssalar upplevde patienter att när känslig information delgavs diskret, så att inga andra 

patienter kunde höra, bevarades integriteten även där (Persson, Anderberg & Kristensson 

Ekwall, 2015). Vetskapen av att andra medpatienter inte kunde höra det som sades gjorde det 

lättare med en mer öppen dialog mellan patienter, anhöriga och vårdpersonal (Malcom, 2005; 

Persson m.fl., 2015)

Det framkom ur analysen att patienterna upplevde att den fysiska utformningen av vårdsalen 

påverkade bevarandet av integriteten (Baillie, 2009; Olausson, Lindahl & Ekebergh, 2013). 

Enkelsalar ansågs som gynnsamma för integriteten då de erbjöd möjlighet till avskildhet från 

andra patienter i privata situationer. Vård på enkelsal bidrog vidare till att patienterna kände 

sig trygga eftersom de fick vara ensamma med vårdpersonalen (Baillie, 2009; Malcom, 2005; 

Rowlands & Noble, 2008; Whitehead & Wheeler, 2008). Patienterna kände att deras 

integritet kunde bevarades även i samband med vård på flerbäddssalar, men då hade 
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medpatienterna en stor inverkan. Atmosfären som skapades av medpatienterna i vårdsalen 

påverkade den upplevda integriteten. Känslan av att vara tillsammans med andra i en 

liknande situation kunde också bidra till att patienter vågade öppna upp sig och delge 

information (Baillie, 2009; Maben m.fl., 2016). ”People on this ward are sensitive to making 

you feel dignity is promoted all the time” (Baillie, 2009, s. 31).

Bristande integritet 

En del patienter upplevde en bristande integritet relaterat till hur vårdssalarna var utformade 

(Baillie, 2009; Douglas & Douglas, 2005; Maben m.fl., 2016). Vid en bristande integritet 

kände många patienter sig oroliga och utsatta, något som bidrog till en upplevd otrygghet. 

Flerbäddssalar där vård ägde rum tillsammans med andra kunde påverka integriteten negativt 

genom att patienter i vissa vårdmoment blottades inför medpatienter (Baillie, 2009; Douglas 

& Douglas, 2005; Søndergård Larsen m.fl., 2014; Whitehead & Wheeler, 2008;). Patienter på 

flerbäddssalar upplevde sig i vissa fall tvungna att avstå sina rättigheter till integritet eftersom 

de kändes ouppnåeligt när andra patienter befann sig nära inpå (Søndergård Larsen m.fl., 

2013). Det fanns en stark oro över att behöva exponera sin kropp inför andra på 

flerbäddssalarna (Baillie, 2009; Søndergård Larsen m.fl., 2014). Gardiner mellan 

vårdplatserna fanns för att förhindra denna exponering rent visuellt, men patienterna kände 

att det fanns en kvarstående problematik i att andra kunde höra vad som sades (Douglas & 

Douglas, 2005; Malcom, 2005). Bristande integritet upplevdes också när andra patienter på 

vårdsalen blev åhörare inför personlig information som delgavs. Det i sin tur resulterade i att 

patienterna kände en oro och osäkerhet (Søndergård Larsen m.fl., 2014; Whitehead & 

Wheeler, 2008). Det faktum att andra patienter hörde saker som sades var något som kunde 

medföra att patienter undanhöll information från vårdpersonalen på grund av rädsla (Douglas 

& Douglas, 2005; Søndergård Larsen m.fl., 2014). 

Patienterna upplevde att utformningen av flerbäddssalarna påverkade integriteten negativt om 

förutsättningen till att skärma av sig från andra var bristfällig. Patienternas möjlighet till att 

påverka bevarandet av integritet i flerbäddssalarna kunde därför vara problematiskt i 

förhållande till den existerande utformningen. Det gjorde det i vissa fall det svårt att skapa en 

flykt från medpatienter (Søndergård Larsen m.fl., 2014). En bristande integritet sågs därav 

som en oundviklig aspekt relaterat till vårdsalens fysiska utformning i flerbäddssalarna enligt 

en del patienter (Maben m.fl., 2016).
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Att få vara privat i vårdsalen 
Patienter upplevde att det var värdefullt att få känna sig privat i vårdsalen. Att vårdas på 

enkelsalar kunde ge patienter möjlighet att skapa En personlig miljö med en hemlik känsla. 

Att få vara privat i vårdsalen medförde vidare möjligheten till att som patient på enkelsal ha 

Fokus på sig själv, vilket för många frambringade en känsla av återhämtning. 

En personlig miljö  

Att som patient kunna anpassa miljön efter sina egna behov gjorde att den upplevdes mer 

hemtrevlig (Maben m.fl., 2016; Søndergård Larsen m.fl., 2014; Whitehead & Wheeler, 

2008). Det var uppskattat att som patient kunna skapa en personlig miljö med inriktning på 

sina egna tankar och sin hälsa (Persson m.fl., 2015). Möjligheten till att få lugn och ro i 

vårdsalen var betydelsefull för patienterna. Det bidrog till en hög komfort och var en 

omständighet som medverkade till att vårdsalen kändes mer som hemma (Jolley, 2005). 

Patienter beskrev bland annat enkelsalar som en vårdsal med en hemlik känsla. En 

bidragande faktor till det var att de kunde ta emot besökare efter eget behag (Maben m.fl., 

2016; Persson m.fl., 2015). Möjligheten att skapa en hemlik miljö bidrog till att vårdsalen 

kunde kännas som ett tillfälligt hem med plats för personliga avtryck.  

”Such a simple thing, being able to leave your own toothbrush on the 

washbasin in there (bathroom). That it won’t disturb anyone and that 

four, five others aren’t going to share this washbasin. It’s a simple thing 

but it makes it feel more like home” (Persson m.fl. 2015, s. 342).

Patienter upplevde det som en frihet att kunna göra som hemma på enkelsalar, något som 

påverkade upplevelsen av vården till det bättre. En del patienter ansåg att det borde vara en 

rättighet att få sitt behov av privatliv tillgodosett, genom det skulle vårdsalen och hela 

vårdmiljön ha känts trevligare (Whitehead & Wheeler, 2008).  

Fokus på sig själv

Enkelsalar kunde frambringa en möjlighet för patienterna att fokusera på sig själva och sin 

egna situation (Maben m.fl., 2016; Persson m.fl., 2015). När patienter upplevde att de kunde 

fokusera på sig själva blev det viktigare att ställa frågor till vårdpersonalen, något som kändes 
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lättare och mer bekvämt i en enkelsal (Persson m.fl., 2015). Förutom en ökad trygghet i att 

ställa frågor kunde patienter också sammankoppla ett egenfokus med en personlig kontroll, 

över såväl sig själva som över sin situation (Whitehead & Wheeler, 2008). Att kunna inrikta 

sig på egenfokus bidrog till en känsla av självständighet och framåtanda. Även om det ibland

fanns ett behov av social interaktion, fanns det också behov av egentid och möjlighet att 

kunna dra sig undan för en bevarad självständighet (Søndergård Larsen m.fl., 2014; 

Whitehead & Wheeler, 2008) 

Att inte behöva ha andra patienter runt omkring sig kändes i vissa fall som en lättnad, då 

patienternas fokus kunde riktas mot det egna måendet (Persson m.fl., 2015). Enkelsalar sågs 

som ett privilegium där en del patienter kände att de fick odelad uppmärksamhet av 

vårdpersonalen (Bryant & Adams, 2009). Patienter uttryckte vidare att de kände sig mer 

behandlade som en individ, istället för en i mängden, när de var ensamma med 

vårdpersonalen. Det grundade sig i att patienterna då upplevde sig vara vårdpersonalens enda 

fokus (Whitehead & Wheeler, 2008). Vård i avskildhet kunde vidare bidra att patienterna 

besparades från att lägga energi på andra patienter. De kunde istället rikta allt sitt fokus och 

sin energi på sig själva. Vidare gynnades patienternas möjlighet till vila i enkelsalar. Det gav 

i sin tur en potential att på ett bättre sätt hantera sitt tillstånd (Jolley, 2005; Maben m.fl., 

2016). 

Möjligheten att påverka sin vård upplevdes som större på enkelsalar då utövandet av 

personlig kontroll och möjlighet till delaktighet lättare uppnåddes i avskildhet. En personlig 

kontroll innebar enligt patienterna att få känna sig delaktiga i sin vård, samt att 

vårdpersonalen lyssnade och respekterade den individuella åsikten. Patienterna kände att den 

personliga kontrollen och delaktigheten stärktes på enkelsalarna (Malcom, 2005; Whitehead 

& Wheeler, 2008). På flerbäddssalar upplevde patienterna att vårdpersonalens 

uppmärksamhet ständigt delades med andra patienter. Deras önskemål och personliga 

kontroll kunde av denna anledning inte tillgodoses i samma mån då vårdpersonalen hade fler 

individuella önskemål att anpassa vårdmiljön efter (Baillie, 2009; Douglas & Douglas, 2005). 

Avskildheten som kunde uppstå på enkelsalarna kändes ibland svår, men en del patienter 

upplevde att de då fick en möjlighet till att tänka och reflektera över den situation som de 

befann sig i (Olausson m.fl., 2013; Persson m.fl., 2015). Genom att kunna fokusera på sig 

själv och sin egen hälsa kände en del patienter att återhämtningen främjades, något som i 
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många fall beskrevs som lättare på enkelsalarna (Jolley, 2005; Persson m.fl., 2015). Vårdsalar 

med möjlighet för lugn och ro blev en plats där patienterna kunde läka och uppnå hälsa med 

sig själva i ständigt fokus (Olausson m.fl., 2013). 

En del patienter ansåg däremot att vård tillsammans med andra gav dem ett perspektiv på sin 

egna situation, något som förbättrade deras uppfattning om hälsa och återhämtning (Maben 

m.fl., 2016). Uttrycket om att föredra enkelsal grundade sig ofta i att patienter menade på att 

de kände ett behov av att få ha sitt eget utrymme, för att kunna ha sig själva i centrum 

(Maben m.fl., 2016; Whitehead & Wheeler, 2008). Patienternas upplevelse av att ha fokus på 

sig själva i enkelsalarna kunde vara både positiv och negativ. En del ansåg att det var skönt 

att slippa tänka på sin egen situation medan andra tyckte att det var en tillgång att få göra det 

(Maben m.fl., 2016; Søndergård Larsen m.fl., 2014; Whitehead & Wheeler, 2008).  

Gemenskap i vårdsalen  
Att vårdas på enkelsal och flerbäddssal kunde leda till olika upplevelser rörande Gemenskap i 

vårdsalen. Patienter som vårdades på flerbäddssalar kunde erhålla ett betydande emotionellt 

stöd och social interaktion i att vårdas tillsammans med andra patienter vilket speglas i 

underkategorin Stödjande gemenskap. För andra patienter på flerbäddssalar var behovet av 

andra patienters närvaro och stöd inte önskat, vilket frambringade underkategorin Påtvingad 

gemenskap. Patienter som vårdades på enkelsalar och hade ett behov av social interaktion 

med andra patienter kunde uppleva Avsaknad av gemenskap genom att vårdas i avskildhet 

från andra patienter.

Stödjande gemenskap 

Att vårdas tillsammans med andra patienter, som till en början var främlingar men främlingar 

med något viktigt gemensamt, kunde upplevas som en stödjande gemenskap (Søndergård 

Larsen m.fl., 2014). Behovet av social interaktion med andra patienter och ett känslomässigt 

stöd, kändes lika viktigt som de fysiska behoven i vårdsalen för många patienter (Persson 

m.fl., 2015). I flerbäddssalar kunde patienterna stötta och uppmuntra varandra i svåra 

situationer, återhämtning och rehabilitering. Det resulterade i en gemenskap av stöd mellan 

patienterna som delade sal med varandra (Maben m.fl., 2016; Persson & Määttä, 2012; 

Søndergård Larsen m.fl., 2014). Möjligheten till att i flerbäddssalar kunna integrera med 

andra patienter bidrog till ett betydelsefullt emotionellt stöd (Maben m.fl., 2016; Rowlands & 
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Noble, 2008; Søndergård Larsen m.fl., 2014). Patienter kände att deras mående påverkades 

till det bättre av en vårdmiljö som främjade den sociala interaktionen (Baillie, 2009). 

Flerbäddssalar erbjöd en möjlighet till samtal med andra patienter, något som gjorde att vissa 

patienter kände sig mindre sjuka eftersom de kunde umgås med andra (Douglas & Douglas, 

2005) Det kunde generera i att patienter uppmuntrade och motiverade varandra, ”Everyone 

[other patients] seems to root for everyone else” (Baillie, 2009, s. 31). I flerbäddssalar kunde 

patienterna inspirera och styrka varandra i såväl rehabilitering som återhämtning. Genom att 

få stöd av medpatienter och stötta dessa tillbaka, upplevde en del patienter ett minskat 

lidande. Det var något som ansågs vara till följd av gemenskapen och känslan av att vara 

behövd (Persson & Määttä, 2012). 

Den närhet till medpatienter som fanns i flerbäddsalarna genererade i en redan färdig 

gemenskap där patienter kunde dela sina erfarenheter med varandra, hjälpa varandra och få 

tiden att gå tillsammans (Maben m.fl., 2016; Persson & Määttä, 2012; Søndergård Larsen 

m.fl., 2014). I en del vårdsalar upplevdes en stark gemenskap där patienterna hjälpte och

brydde sig om varandra. (Persson & Määttä, 2012, s. 665). Flertalet patienter identifierade ett 

behov av att få vara delaktiga i beslutsfattandet gällande om de skulle vårdas tillsammans 

med andra. Efter erfarenheter av att vårdas i flerbäddssalar var det en del patienter som i 

fortsättningen önskade att få vårdas tillsammans med andra. Anledningen till det var 

känslorna av gemenskap och samvaro som patienterna hade upplevt på flerbäddssalarna 

(Rowlands & Noble, 2008).

Känslan av att vara i en gemenskap och att känna samhörighet med andra kunde bidra till att 

patienter upplevde att de hanterade sin egen situation och sina bekymmer bättre. Att vårdas 

tillsammans med andra gav ett bredare perspektiv på livet och det egna tillståndet, något som 

ansågs bidra med en viktig erfarenhet (Persson & Määttä, 2012; Rowlands & Noble, 2008). 

Vård tillsammans med andra kunde påverka vistelsen till det bättre. För en del uppstod stark 

vänskap mellan patienter på flerbäddssalarna, något som ibland höll i sig även efter vårdtiden 

(Bryant & Adams, 2009).

Påtvingad gemenskap 

Att dela vårdsal kunde innebära att behöva interagera med andra patienter, trots att det i vissa 

situationer kändes svårt eller inte önskades. Det upplevdes som en påtvingad gemenskap av 
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en del patienter. Interaktionen och samvaron med andra patienter kunde ibland leda till 

känslor av emotionell stress, särskilt om medpatienterna var oroliga eller förvirrade (Persson 

& Määttä, 2012; Søndergård Larsen m.fl., 2014). Det kunde också innebära att patienterna 

ibland behövde dela med sig av information om sig själva, trots att de egentligen inte ville. 

Att dela med sig av information, och av sig själv, till medpatienter kunde upplevas som ett 

tvång i flerbäddssalarna (Malcom, 2005). 

En del patienter kände en frustration över att behöva dela sal med andra ‘‘You don’t need 

other people! You can’t put up with them…  you need to be alone with yourself and think!’’

(Olausson m.fl., 2013, s. 240). I vissa vårdsalar kunde det kännas omöjligt att undvika social 

interaktion med andra patienter. En del kände sig tvingade att ha en relation till sina 

medpatienter, något som kunde vara svårt vid sjukdom (Søndergård Larsen m.fl., 2014). 

Till följd av vårdmiljön i flerbäddssalarna kände en del patienter stress och obehag. Det 

kunde bero på stämningen som skapades i vårdsalen, något som vissa patienter upplevde 

påfrestande att behöva vara en del av (Douglas & Douglas, 2005). En annan aspekt var att 

patienterna kände sig avvisade om en annan patient saknade viljan att interagera. Det kunde 

vara problematiskt om patienterna hade olika uppfattningar och behov av gemenskap i 

flerbäddssalarna (Søndergård Larsen m.fl., 2014).   

Avsaknad av gemenskap  

Ur analysen framkom att patienter som vårdades på enkelsalar kunde uppleva en avsaknad av 

gemenskap. En aspekt av det var svårigheten att tillfredsställa behovet av sällskap från andra. 

Det fanns ett behov hos vissa patienter att kunna välja ensamhet om man behövde det, men 

också att få möjligheten till att interagera med andra patienter (Persson m.fl., 2015, 

Whitehead & Wheeler, 2008). Vårdmiljön kunde uppfattas som en skrämmande plats och då 

upplevde vissa ett behov av andra patienter, ”You don't want to be on your own in these 

places” (Jolley, 2005, s. 46). Att vara ensam i en främmande miljö med sin oro, kunde skapa 

ett behov av andra och bristen på social interaktion kunde generera i en känsla av isolering 

(Malcom, 2005; Maben m.fl., 2016). En del patienter upplevde att det fanns ett större behov 

av vårdpersonalens närvaro i enkelsalarna då det inte fanns medpatienter att spendera tid med 

(Persson m.fl., 2015; Persson & Määttä, 2012). 
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Att vårdas i enkelsal och bara prata med vårdpersonalen kunde resultera i en avsaknad av 

social interaktion med andra patienter. När behovet av social interaktion inte tillfredsställdes 

upplevde en del patienter ensamhet, sårbarhet och övergivenhet. En del patienter kände sig 

ensamma i sin situation och isolerade från omvärlden, något som upplevdes till följd av en 

avsaknad gemenskap (Maben m.fl., 2016; Søndergård Larsen m.fl., 2014). Vidare ansåg 

patienter att det var ett viktigt behov med social interaktion. Det var betydelsefullt att inte 

känna sig avskild från en gemenskap med andra och det liv som pågick utanför vårdsalen 

(Søndergård Larsen m.fl., 2014; Whitehead & Wheeler, 2008).

Hänsyn i vårdsalen    
En betydande del upplevelsen av att vårdas tillsammans med andra patienter på flerbäddssalar 

var hänsyn i vårdsalen. Att ta hänsyn till medpatienter speglas i underkategorierna Att störa 

och bli störd samt Att se och bli sedd.

Att störa och bli störd 

En negativ påverkan av att vårdas tillsammans med andra upplevdes vara de störande 

moment som uppstod i vårdsalen. I vård tillsammans med andra var det viktigt att som patient 

ta hänsyn till såväl medpatienter som till situationer som uppstod i vårdssalarna (Persson 

m.fl., 2015). Patienter i flerbäddssalar kände ofta en rädsla och en oro över att störa andra, 

något som påverkade deras sätt att agera. I situationer där patienterna exempelvis önskade att 

läsa med lampan tänd, kunde de istället välja att sova för att undvika att störa (Maben m.fl., 

2016). Blev patienterna själva störda kunde de istället känna känslor av irritation (Douglas & 

Douglas, 2005; Persson & Määttä, 2012).  

Att vårdas tillsammans med andra kunde ses som störande, genom exempelvis en konstant 

ljudnivå eller en störd nattsömn. Det bidrog till en uppretad sinnesstämning som kunde 

inverka på den psykosociala atmosfären i vårdsalen (Douglas & Douglas, 2005). På nätterna 

störde ofta medpatienterna varandra vilket gjorde att sömnen försämrades. Sömnen 

identifierades som en viktig del av återhämtningen och därför ansåg många patienter, i 

flerbäddsalarna, det som problematiskt när de blev störda i sin sömn (Persson m.fl., 2015, 

Maben m.fl., 2016). På nätterna var det därför viktigt att patienterna visade hänsyn för 

varandras sömnbehov. Om patienterna inte tog hänsyn varandras behov påverkades 

sinnesstämningen till det sämre. Medpatienternas olika beteende på flerbäddsalarna utgjorde 
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om patienterna upplevde och uppvisade ett hänsynstagande gentemot varandra eller inte 

(Persson & Määttä, 2012). Upplevelsen av att bli störd påverkades av relationerna mellan 

patienterna. I flerbäddssalar där relationerna var fungerande tog patienterna större hänsyn till

varandra. Det innebar att dem i mer omfattande mån försökte undvika att störa varandra 

(Bryant & Adams, 2009; Douglas & Douglas, 2005). På flerbäddsalarna hade patienterna 

hela tiden sina medpatienter att ta hänsyn till medan vård på enkelsal upplevdes som en 

fördel då de inte behövde ha andra patienter i åtanke (Persson m.fl., 2015; Whitehead & 

Wheeler 2008).

Besök från anhöriga var en faktor där patienterna i flerbäddssalar upplevde en rädsla i att 

störa andra, något som bidrog till kortare besök. Det identifierades ett behov av att kunna ta 

emot besök i enskildhet för att slippa störa andra, eller bli störd när det var besökstider 

(Persson m.fl., 2015; Persson & Määttä, 2012). Däremot upplevde en del patienter att besök 

från andras anhöriga kunde höja den uppmuntrade atmosfären i vårdsalen (Persson & Määttä, 

2012). 

Det fanns däremot en positiv aspekt i att bli störd av andra eftersom det kunde distrahera 

patienten från det egna lidandet, då denne kom på andra tankar (Rowlands & Noble, 2008). 

En del patienter uttryckte att de till en början antog att vård tillsammans med andra skulle 

vara störande, något som med tiden istället utvecklades till något positivt. Det eftersom 

vårdmiljön blev mer livfull (Bryant & Adams, 2009). Om en patient befann sig i en svår 

situation kunde det kännas som en skön tillflykt att bli distraherad utav andra (Rowlands & 

Noble, 2008).

Att se och bli sedd

Det kändes tryggt att som patient bli sedd av såväl medpatienter som vårdpersonal på 

flerbäddssalarna. Att se vårdandet av andra och att vårdpersonalen ofta var närvarande bidrog 

till att vårdsalen upplevdes som en plats för trygghet. På flerbäddssalar bidrog det till ett 

öppet klimat där patienterna kände att sig säkra och bekväma (Maben m.fl., 2016; Persson 

m.fl., 2015; Persson & Määttä, 2012). Patienterna beskrev en känsla av att vara i säkerhet 

genom att de ständigt kunde se sina medpatienter. Om något skulle hända fanns det fler ögon 

som kunde upptäcka situationen och larma efter hjälp (Jolley, 2005; Persson & Määttä, 

2012). Att se andra patienter i samma situation på flerbäddssalarna minskade känslor av 

isolering och ensamhet, något som kunde lindra det egna lidandet (Rowlands & Noble, 2008). 
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Delade salar skapade också en naturlig möjlighet till samtal genom att patienterna såg 

varandra (Maben m.fl., 2016; Søndergård Larsen m.fl., 2014). 

Patienter som vårdades i enkelsalar upplevde att vårdpersonalen blev deras främsta 

anknytning till omvärlden, att se dem inbringade en viss trygghet (Persson m.fl., 2015). 

Enkelsalar kunde också bidra till en oro och ångest kring att inte bli sedd av vårdpersonalen 

vid behov. Således kunde det kännas otryggt att inte ha andra runt omkring sig (Maben m.fl., 

2016; Søndergård Larsen m.fl., 2014). Fler perspektiv på att som patienten konstant vara 

synlig av sina medpatienter fanns. Det kunde inbringa en sårbarhet och förlust av privatliv att 

ständigt synas (Maben m.fl., 2016; Søndergård Larsen m.fl., 2014). I flerbäddssalar 

utvecklade en del patienter strategier för att undvika andras blickar och uppmärksamhet 

genom att exempelvis låtsas sova eller placera saker som insynsskydd på sängborden 

(Persson & Määttä, 2012).

I flerbäddssalar fanns skärmar eller gardiner, vars syfte var att skydda mot insyn från 

medpatienter. Tyget skyddade inte fullt mot insyn, något som gav intrycket av en oskyddad 

vårdmiljö (Jolley, 2005). En del patienter kände sig obekväma och ständigt iakttagna av 

andra i flerbäddssalar, något som gjorde att de hade sina gardiner fördragna under nästan hela 

vårdtiden. Att nyttja avskärmningsmöjligheterna kunde ses som en aspekt av att visa hänsyn 

gentemot medpatienterna, då det bidrog till att de inte kände sig iakttagna i samman mån. 

(Bryant & Adams, 2009). Vissa patienter uttryckte däremot en rädsla för att ens nyttja sina 

gardiner till följd av att eventuellt uppfattas som otrevlig av sina medpatienter (Persson & 

Määttä, 2012; Søndergård Larsen m.fl., 2014). Att patienterna visade hänsyn till varandra vid 

exempelvis privata vårdmoment eller samtal med vårdpersonalen inbringade en känsla av 

trygghet. Det kunde göras genom att medpatienterna distraherade sig med annat, så som att 

läsa en bok eller lyssna på musik för att visa hänsyn (Persson & Määttä, 2012).

Upplevelsen av att se andra, och bli sedd, påverkade den psykosociala atmosfären och kunde 

inge en trygghet eller inskränka på behovet av privatliv (Maben m.fl., 2016). Patienterna 

balanserade fördelarna av att både kunna erhålla en trygghet av att ha andra runt omkring, 

men att den också kunde förloras till följd av medpatienternas blickar. På de delade salarna 

var det avgörande vilka medpatienterna var och deras orsak till vård (Maben m.fl., 2016; 

Persson & Määttä, 2012). När patienterna visade hänsyn gentemot varandras privata

vårdmoment bidrog detta till en god psykosocial atmosfär som kunde inbringa en känsla av 
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trygghet (Søndergård Larsen m.fl., 2014) Upplevelsen av vårdsalen färgades till stor del av 

vilka patienter som den delades med och vilka relationer som utvecklades där (Bryant & 

Adams, 2009). 

Diskussion
Metoddiskussion
Då syftet var att beskriva patienters upplevelse av att vårdas på enkelsal och flerbäddssal, föll 

det sig lämpligt samt relevant att använda en kvalitativ metod. Henricson och Billhult (2017) 

belyser att kvalitativ forskning tillämpas när en studie vill beskriva upplevelser. Kvalitativ 

forskning ger ett väsentligt djup som kan användas för att söka en förståelse kring ett ämne 

Forsberg och Wengström (2016) menar på att det ska vara studiens syfte som avgör vilken 

metod som ska användas (a.a.). En kvalitativ metod var därigenom relevant. Polit och Beck 

(2011) beskriver att en litteraturstudie med kvalitativ ansats att en metod för att skapa sig en 

djupare förståelse och beskriva existerande forskning från vetenskapliga artiklar (a.a.). 

Eftersom syftet var att beskriva patienters upplevelse av enkelsal och flerbäddssal, ansågs det 

därav passande att tillämpa en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Om syftet istället hade 

varit att undersöka hur patienter upplever graden en viss kontext, så som graden av bevarad 

integritet, i samband med vård på enkelsal kontra flerbäddssal, hade en kvantitativ metod 

svarat mer passande gentemot syftet. Eftersom att kvantitativ forskning, enligt Forsberg och 

Wengström (2016), grundar sig på objektiv data med statistiska och kvantifierbara resultat 

(a.a.). Det kan ses som en svaghet att använda sig av en litteraturstudie som metod då 

resultatet i de vetenskapliga artiklarna som används redan granskats och tolkats av forskare. 

Det kan med denna anledning innebära att användbar information gått förlorad (Axelsson, 

2008).

Inklusionskriterier i studien var att artiklarna skulle beröra vård på somatisk vårdavdelning, 

publicerats mellan år 2005 till 2018 och de skulle vara skrivna på det engelska språket. Till 

en början var ett inklusionskriterie att tidsfönstret skulle sträcka sig mellan år 2008 till 2018 

för att basera resultatet på den mest relevanta och nutida forskningen. Med det 

inklusionskriteriet återfanns det dock inte tillräckligt med data att basera resultatet på. Det 

bidrog till att tidsfönstret utökades till från år 2005 till 2018, för att bredda sökresultatet. De 

utökade tidsfönstret till år 2005 kan ses som en svaghet då det finns risk att resultatet kan 

skilja sig beroende på när artiklarna publicerats, eftersom utformningen av vårdsalarna kan ha 
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ändrats över tid eller se olika ut beroende var i världen studierna genomförts. Kristensson 

(2014) menar dock på att det är av betydelse att använda ny forskning (a.a.). Författarnas 

förutfattade mening var att studier som utförts mer nyligen skulle skilja sig från de som var 

äldre gällande utformning. Det påvisade sig i resultaten av de olika studierna att vårdsalarnas 

utformning, gällande såväl flerbäddssal som enkelsal, var liknande oavsett när studierna 

utförts. Det utökade tidsfönstret ansågs därför inte påverka den här studiens resultat. 

Överförbarhet innebär enligt Polit och Beck (2011) att studiens resultat ska gå att överföra till 

andra kontexter. Utifrån trovärdigheten i studien är det potentiellt att avgöra om 

sammanhanget i studiens resultat är överförbart till andra kontexter eller situationer (a.a.). Då 

alla artiklar utom en i resultatet är gjorda i länder med västerländsk kultur som påminner om 

Sveriges anses överförbarheten till Sverige vara stor. Även den artikel som var gjord med ett 

större geografiskt avstånd från Sverige ansågs den av författarna ha liknande utformning som 

vårdsalarna i övriga studier. Eftersom de vetenskapliga artiklarna i den här studien har 

liknande kontext kan det innebära en svaghet i överförbarheten till skilda kontexter, 

exempelvis till länder med stort geografiskt avstånd från Sverige, i enlighet med Henricson 

(2017) beskrivning av överförbarhet (a.a.). Överförbarhet innebär att läsaren ska göra en 

bedömning av rimlighet i studiens resultat. Det handlar om att ge läsaren en tillräckligt tydligt 

beskriven kontext så att läsaren själv kan ta ställning. Ett sätt för att stärka överförbarheten i 

en studie är att ge en beskrivning av studiekontexten i de valda artiklarna (Graneheim & 

Lundman, 2004). Beskrivning av studiekontexterna i artiklarna som ligger till grund till 

resultatet i denna studien presenteras i artikelöversikten (Bilaga 4), något som kan stärka 

möjligheten för läsarna att bedöma studiens överförbarhet. 

Genom att utföra databassökningar i flertalet databaser ökar trovärdigheten i studien i 

samband med att möjlighet till att finna data ökar (Karlsson, 2017; Willman m.fl., 2016). 

Willman m.fl. (2016) beskriver CINAHL och PubMed som två välkända databaser inom 

vårdvetenskapen (a.a.). Datainsamlingen för studien har skett i ovannämnda databaser för att 

begränsa sökresultatet till artiklar med störst relevans för studiens syfte. Att datainsamlingen i 

studien endast skett i två databaser kan av denna anledning ses som en svaghet. CINAHL och 

PubMed ansågs i detta fall mest lämpliga att söka i för att besvara studiens syfte då studien

görs med vårdvetenskapligt fokus. Därav begränsades sökningarna till ovannämnda 

databaser. Karlsson (2017) beskriver att sökningarna bör avgränsas till databaser med 

omvårdnadsfokus, då detta ökar trovärdigheten ytterligare (a.a.). 
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I början av datainsamlingen nyttjades hjälp av en bibliotekarie på Blekinges Tekniska 

Högskola för vägledning kring nyckelord, synonymer och olika sökstrategier, både i 

CINAHL och PubMed. Forsberg och Wengström (2016) menar på att en bibliotekarie är 

kunnig inom sökstrategier och uppdaterad inom de olika databaserna. Det är därav en fördel 

att använda sig av en bibliotekarie i litteraturstudier (a.a.). Nyckelorden som använts i 

databassökningarna valdes utifrån begreppen som formulerats i studiens syfte. Nyckelorden 

översattes till engelska och användes som sökord i de båda databaserna. Karlsson (2017) 

beskriver att urvalet av nyckelord är ledande för en litteraturstudie. Nyckelorden bör väljas 

ut, anpassas och kombineras med omsorg för att matcha studiens syfte, detta stärker 

trovärdigheten för datainsamlingen. Översättningen av nyckelord från svenska till engelska 

bör göras textnära för att öka trovärdigheten ytterligare (a.a.). Översättningen från svenska till 

engelska har skett med hjälp av egna gemensamma kunskaper tillsammans med Google 

Translate och engelsk-svensk ordbok, de översatta nyckelorden utgjorde sökorden som 

användes i databassökningarna i respektive databas. I samråd med bibliotekarien på 

Blekinges Tekniska Högskola användes samma sökord i både CINAHL och PubMed. Det 

kan ses som en svaghet då Karlsson (2017) menar på att olika databaser kan använda sig av 

olika begrepp för att beskriva samma artikel. Det kan därför vara bra att använda sig av olika 

sökord i olika databaser (a.a.). För att utöka sökresultatet i studien användes synonymer till 

sökorden, då flertalet synonymer användes i databassökningarna ansågs sökningarna trots 

ovannämnt vara heltäckande. Forsberg och Wengström (2016) beskriver att synonymer 

används för att bredda sökningen (a.a.). 

Karlsson (2017) beskriver att ämnesord är en funktion i respektive databas och används för 

att göra sökningen mer exakt, vilket kan ses som en styrka. Ämnesorden har som uppgift att 

skildra artiklarnas innehåll. Genom att söka i databasernas ämnesord anpassas resultatet efter 

artiklar vars innehåll berör de valda ämnesorden. I CINAHL kallas denna funktion CINAHL-

Headings och bygger på PubMeds ämnesordsguide som kallas MeSH, Medical Subject 

Headings (a.a.). I studien utfördes flertalet sökningar i det båda databaserna. Det utfördes 

både sökningar där ämnesord i respektive databas användes men även sökningar utöver det. 

Att använda sig av ämnesord i databaserna resulterade i att sökresultatet begränsades och gav 

inte samma relevanta sökresultat för studiens syfte. Ett av de formulerade nyckelorden var 

vård. Begreppet vård översattes därav till care. Sökningar som inkluderade begreppet care 

tillsammans med övriga sökord gav ett mindre täckande sökresultat än när care inte användes. 
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Sökningarna utanför ämnesordsguiderna, som inte heller inkluderade begreppet care, gav ett 

bredare sökresultat där fler artiklar med relevans för studiens syfte återfanns i större 

utsträckning och presenteras därför i tabellform (Bilaga 2).

För att generera ett så brett sökresultat som möjligt användes en specialiserad sökstrategi som 

även kombinerades med manuella sökningar. Karlsson (2017) beskriver att en specialiserad 

sökstrategi bidrar till att sökresultatet specifikt avgränsas till studiens syfte (a.a.). Sökorden 

och dess synonymer i respektive sökning har kombinerats med den booleska sökoperatorn 

OR i enlighet med Karlsson (2017). Genom att det har tillämpats i de båda databaserna 

begränsades inte sökningsresultatet till det specifika sökordet. De olika sökordenorden söktes 

på enskilt men kombinerades även med varandra, detta genom den booleska sökoperatorn 

AND enligt Karlssons (2017) beskrivning. Genom att kombinera sökbegrepp i denna studie 

med AND specificerades artiklarna i sökresultatet till relevans för studiens syfte. Karlsson 

(2017) beskriver att den booleska operatorn NOT används för att göra sökningen mer 

specifik. Det görs genom att inkludera sökbegrepp i sökningen som inte är av relevans för 

studiens syfte. Begrepp utan relevans för studiens syfte kombineras med resterande sökning 

med hjälp av operatorn NOT och artiklar innehållande sådana begrepp exkluderas därav från 

sökresultatet (a.a.). Vid datainsamlingen till denna studie användes inte den booleska 

operatorn NOT utan istället granskades varje artikel i sökresultaten på titel-, abstrakt- eller 

fulltextnivå. Där artiklar med irrelevans för studiens syfte exkluderades i enlighet med 

Kristenssons (2014) beskrivning av tillvägagångssätt av datainsamling (a.a.). När artiklarna 

exkluderas redan på titelnivå finns risk för att artiklar relevanta för studiens syfte valts bort 

redan i det stadiet, då deras titlar inte verkade stämma överens med studiens syfte. 

Kristensson (2014) beskriver manuella sökningar som en styrka då all relevant data inte alltid 

återfinns i databaserna (a.a.). Genom att manuella sökningar använts i studiens datainsamling 

minskade risken för att relevant data gick förlorad. 

Värdet på studiens resultat baseras på de insamlade artiklarnas kvalité (Forsberg & 

Wengström, 2016). Genom att utföra en kvalitetsgranskning på artiklarna som framkom ur 

datainsamlingen ökade validiteten och reliabiliteten för artiklarna. Det styrker i sin tur 

trovärdigheten i studiens resultat (Kristensson, 2014; Willman m.fl., 2016) Den 

kvalitetsgranskningsmall som använts för att värdera kvalitén på artiklarna, inverkar på 

tillförlitligheten i studiens resultat (Aveyard, 2014). Samtliga tolv artiklar som framkom ur 

datainsamlingen kvalitetsgranskades i enlighet med Forsberg och Wengströms (2016) 
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kvalitativa granskningsmall (Bilaga 2). Författarna har sett över olika granskningsmallar, 

exempelvis SBU:s kvalitativa granskningsmall. Den kvalitetsgranskningsmall av Forsberg 

och Wengström (2016) som användes valdes för att den ansågs tydlig och täckande. För att 

räkna samman vardera artikels poäng i kvalitetsgranskningen användes Willman m.fl. (2011) 

poängssystem där varje adekvat svar på frågorna i granskningsmallen ger ett poäng (a.a.) 

Genom det poängssystemet blev alla frågor i kvalitetsgranskningen värda lika mycket, något 

som skulle kunna ses som en svaghet eftersom vissa frågor kan ha haft större värde än andra. 

Innan kvalitetsgranskningen av artiklarna påbörjades gick författarna gemensamt igenom den 

valda granskningsmallen för att försäkra sig om en gemensam förståelse. För ytterligare 

förståelse pilotgranskades(begrepp) en vetenskaplig artikeln utanför studien tillsammans. 

Alla vetenskapliga artiklar med relevans för studiens syfte granskades först enskilt och sågs 

sedan över samt sammanställdes gemensamt av de båda författarna. Aveyard (2014) och 

Kristensson (2014) menar på att trovärdigheten och reliabiliteten i studien kan stärkas om 

författarna utför kvalitetsgranskningen enskilt och därefter resonerar kring kvalitén 

gemensamt (a.a.). Tolv artiklar kvalitetsgranskades varav elva artiklar bedömdes vara av hög 

kvalité och en av medelhög kvalité, samtliga av dessa analyserades och användes i studiens 

resultat. Att använda en artikel med medelhög kvalitet, kan ses som en svaghet, då 

Kristensson (2014) menar på att artiklar med hög kvalitet är mest relevanta för studiens 

resultat (a.a.). Eftersom resultatlistan inte ansågs heltäckande med elva artiklar, valdes dock 

även artikeln av medelhög kvalité in i studiens resultat. Fyra av tolv artiklar var av mixad 

metod, i dessa artiklar användes enbart de kvalitativ resultaten. Ytterligare tre av tolv artiklar 

belyste både patienter och sjuksköterskors perspektiv, i dessa användes enbart patienternas 

perspektiv i enlighet med den här studiens syfte. Det kan ses som en svaghet, men till följd av 

en kort resultatlista och att det återfanns begränsad data kring det valda syftet i studien, 

ansågs det behövligt. Samtliga artiklar som låg till grund för studiens resultat innehöll etiska 

övervägande i enlighet med att studien berör människor. Det till följd av att artiklarna i 

studiens resultat ska ha tagit ställning gällande konfidentiellt resonemang och etik. Polit och 

Beck (2011) definierar att det är av stor betydelse att forskning där människor är involverade 

ska reflektera och redogöra för etiska övervägande. Det är väsentligt med etiska övervägande 

vid forskning inom sjuksköterskeprofessionen (a.a.). 

Giltigheten i studien berör resultatets stabilitet över tid. Genom att redovisa datum för när 

artiklarna, som ligger till grund för resultatet, samlats in kan giltigheten i studien stärkas 
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(Kristensson, 2014). Datum för när sökningarna utfördes finns att se i (bilaga 2). Där 

redovisas artiklarnas metod, år för publicering samt i vilka kontexter undersökningarna 

utförts och vilket land de utförts i. 

Den valda analysmetoden i studien tillämpades till följd av att dess steg var tydligt beskrivna 

och i enlighet med att Kristensson (2014) beskriver analysmetoden lämpligt för att analysera 

stor mängd data (a.a.). Meningsenheterna togs ut enskilt av författarna och sammanställdes 

sedan gemensamt för att erhålla skilda synvinklar och därav en ökad pålitlighet i analysen, 

vilket Graneheim och Lundman (2004) styrker. Eftersom meningsenheterna var på det 

engelska språket översattes dessa med hjälp av egna kunskaper, Google translate och en 

engelsk-svensk ordbok. Eftersom flera översättningsmetoder nyttjats ansågs risken för 

feltolkning liten, trovärdigheten betraktades såväl inte ha påverkats genom det. Vidare 

analysförfarande utfördes gemensamt av författarna något som enligt Graneheim och 

Lundman (2004) ökade trovärdigheten, eftersom två personer kan se mer än en person (a.a.). 

För att styrka tillförlitligheten i resultatet reflekterades och diskuterades ständigt 

analysförförandets kondensering, kod och kategorisering gemensamt. Arbetet med analysen 

hölls textnära för att minska risken för tolkning i enlighet med Graneheim och Lundman 

(2004) som beskriver att det stärker trovärdigheten i studiens analys som ligger till grund för 

resultatet (a.a.). I arbetet med analysen användes en gemensam mall där meningsenheter, 

kondensering, kodning och kategori dokumenterades. Det användes för att få en överblick 

över analysen som växte fram, samt för att ständigt kunna se tillbaka i stegen över 

analysförfarandet. Arbetet med analysen var en process och fick i vissa fall göras om 

gällande kodning och kategorisering. Det kan ses som en fördel då den data som används 

bearbetats upprepade gånger och vid flertalet tillfällen. Ingen data har uteslutits i 

analysprocessen vilket Graneheim och Lundman (2004) menar på stärker trovärdigheten i 

studien (a.a.). I studien presenteras exempel på analysförfarandet i en tabell (Bilaga 3) och 

analysprocessen beskrivs utförligt i studiens metodavsnitt. Det är något som Kristensson 

(2014) menar på stärker och ökar tillförlitligheten i studien då analysförfarandet redovisas 

noggrant och exempel finns tillgängliga för studiens läsare (a.a.). Verifierbarheten i en 

studies kan stärkas genom att i resultatdelen presentera citat från data i dess originalskick, 

genom det redovisas exempel för läsaren på hur data kan relateras till resultatet (Graneheim 

& Lundman, 2004). 
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Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av att vårdas på enkelsal och 

flerbäddssal. De fyra centrala fynd som uppkom speglas i de fyra huvudkategorierna 

Integritet i vårdsalen, Att få vara privat i vårdsalen, Gemenskap i vårdsalen och Hänsyn i

vårdsalen. 

Ett centralt fynd i studien var betydelsen av integritet för patienterna oberoende av om de 

vårdades på enkelsal eller flerbäddssal. Integriteten var en faktor som påverkade upplevelsen 

av vården i vårdsalen, oavsett om den var bevarande eller bristande. En del patienter beskrev 

att integritet för dem var kopplat till psykosociala faktorer. De psykosociala faktorerna 

förklarades som upplevelsen av att blotta sina tankar och känslor inför andra patienter på 

flerbäddssalarna, vilket bidrog till en bristande integritet. För andra patienter innebar en 

bevarad integritet att inte behöva exponera sin kropp inför andra. Thorsén (1997) menar på 

att integritet innebär ett bevarande av den personliga sfären. Att bevara en patientens 

integritet innebär därför att skydda patientens kropp från insyn och gentemot att medpatienter 

kan ta del av personlig information. En betydande aspekt av integriteten är att den kan beröra 

såväl fysiska aspekter som psykosociala, det innebär att det är individuellt vad som är 

bristande eller bevarande. Även i Patientlagen (2014:821) framkommer det att hälso- och 

sjukvården ska bygga på respekt och förståelse för patientens individuella upplevelse av 

integritet. Laing (1982) beskriver att en upplevelse är individuell och formas efter en persons 

subjektiva erfarenhet och uppfattning. 

I studiens resultat framkommer det att i och med den fysiska utformningen av

flerbäddssalarna blev patienterna oundvikligen åhörare inför varandras personliga samtal med 

vårdpersonalen. Medpatienter blev åskådare vid kroppslig omvårdnad till följd av 

flerbäddssalarnas utformning när endast bristfälliga gardiner eller skärmar fanns att tillgå. 

Oron inför att andra skulle höra det som sades bidrog till att patienterna i vissa fall inte 

berättade eller svarade på vissa frågor från vårdpersonalen, vilket Sandman och Kjellström 

(2013) menar på går emot visionen om den personcentrerade vården (a.a.). Liknande resultat 

återfinns i en studie av Moore och Chaudhary (2013) där de belyser att om patienten inte 

känner sig trygg i att samtala finns risk för att viktig data går förlorad. Docteur och Coulter 

(2012), McCance m.fl. (2008) samt Sandman och Kjellström (2013) lyfter fram att en 

personcentrerad vård bygger på att patientens information om sig själv är lika viktig som 
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sjuksköterskans kunskap, det blir därav problematiskt om patienter undanhåller information 

från vårdpersonalen (a.a.). Det framkom i studien att patienter kände sig tryggare i att delge 

information till vårdpersonalen om det skedde diskret och i en kontext där ingen annan 

patient kunde höra. Det stryks av Moore och Chaudhary (2013) som också belyser betydelsen 

av att föra samtal med patienter i en ostörd och privat kontext för att bevara deras integritet, 

eftersom patienter kan undvika att dela med sig av privata tankar när medpatienter kan höra 

(a.a.). 

Vidare framkom det i resultatet att bevarandet av integritet inte var av samma problematik i 

enkelsalar. På enkelsalar var inte andra patienter närvarande för att bevittna eller åhöra 

vårdens olika skeden, ur ett såväl psykosocialt perspektiv med personlig information som ur 

en fysisk aspekt med en exponerad kropp. I flerbäddsalar var bevarandet av integritet möjligt, 

men avhängande av avskärmningsmöjligheter och medpatienternas beteende. Chaudhury 

m.fl. (2006) belyser att patienternas beteende mot varandra och sjuksköterskans förmåga av 

att anpassa vårdmiljön på flerbäddssalarna har en betydande del i bevarandet av patienters 

integritet. Williams och Gardiner (2015) menar på att det är av större vikt att som 

sjuksköterska beskydda patienters integritet på flerbäddssalar där andra patienter är 

närvarande (a.a.). I studiens resultat kom det fram att gardiner eller skärmar på flerbäddssalar 

kunde avskärma kroppen visuellt, men det skyddade inte mot ljud. Om den existerande 

utformningen på flerbäddssalarna inte var tillräcklig påverkade det integriteten negativt för 

patienterna som vårdades där, något som kunde bidra till att de inte kände sig trygga. 

Ylikangas (2012) styrker att om en patients integritet på vårdsalen inte tillgodoses och 

bevaras kan det leda till att patienten känner sig otrygg i vårdmiljön (a.a.). Det kändes lättare 

för en del patienter i enkelsalar att öppna upp sig när de hade ett privat samtal med 

vårdpersonalen eller besök av anhöriga, eftersom ingen annan kunde ta del av deras privata 

konversationer. Van de Glind, Van Dulmen och Goossensen (2008) styrker att enkelsalar 

bidrar till en mer öppen dialog mellan patient och vårdpersonal då det inte finns andra 

patienter runt omkring som kan höra. Det kan inbringa en trygghet för patienten att privata 

samtal med vårdpersonal hålls i avskildhet (a.a.). 

Ett centralt fynd i studien var att en del patienter upplevde ett behov av få vara privat i 

vårdsalen genom en personlig miljö och ett fokus på sig själva. Patienter som vårdades på 

enkelsalar upplevde känslor av lugn och ro, vilket ingav en hemlik känsla. Det bidrog till att 

patienter kände att de kunde fokusera på sig själva under sin vårdtid, något som var 
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betydande i deras återhämtning. Liknade resultat återfanns i en studie av Timmermann, 

Uhrenfeldt och Birkelund (2013) som beskriver att enkelsalar kan bidra med en hemkänsla 

som föredras framför känslan av en klinisk vårdsal, vilket har betydelse för patientens hälsa 

och tillfrisknande (a.a.). 

Vidare beskrivs det i studiens resultat att vissa patienter föredrog vård på enkelsalar eftersom 

de upplevde en möjlighet att fokusera på sig själva. Det relaterat till att patienterna kunde 

anpassa vårdsalen efter sitt eget tycke, genom att de exempelvis kunde göra vad de ville eller 

ha personliga objekt framme. Den personliga miljön som patienterna kunde skapa på 

enkelsalarna resulterade i en trygghet. Resultat som belyser ovanstående går att hitta i 

Douglas och Douglas (2004) studie som styrker att möjligheten till att som patient fokusera 

på sig själv och sin egna återhämtning är beroende av vårdsalens fysiska utformning. Där 

enkelsalar inbringar en bekvämlighet och trygghet som bidrar till en ökad möjlighet till 

egenfokus. Splaine Wiggins (2008) styrker att patientens möjlighet till att fokusera på sin 

egen återhämtning på vårdsalarna, är något som kan bidra till att patienter upplever sig mer 

nöjda med sin vård (a.a.). 

Det visade sig även i studiens resultat att en del patienter som vårdades på enkelsalar kände 

att de var vårdpersonalens enda fokus, vilket bidrog till att de upplevde sig behandlade som 

individer. Svensk sjuksköterskeförening (2016b) menar på att en personcentrerad vård stävar 

efter att patienten ska behandlas som en individ (a.a.). I vårdandet innebär det att patienter 

ska känna sig sedda, hörda och bekräftade av vårdpersonal, vilket kan inge en känsla av 

delaktighet och kontroll för patienten (Docteur & Coulter, 2012). I studiens resultat framkom 

att möjligheten till att som patient fokusera på sig själv och att känna sig behandlad som en 

individ, bidrog till en känsla av en personlig kontroll. Det styrks av Dongen m.fl. (2017) som 

lyfter fram att patienter som känner sig involverade i sin vård i större utsträckning uppnår en 

känsla av kontroll, involvering och delaktighet (a.a.). Vidare kan sjuksköterskan i större 

utsträckning ha möjlighet att involvera och fokusera på patienten vid vård på enkelsal 

(Bloomer m.fl., 2016).  

Ett annat centralt fynd som påvisades i studiens resultat är att patienter som vårdades på 

flerbäddssalar kunde erhålla ett stöd och en trygghet genom att dela vårdsal med andra 

patienter. Nightingale (1859/1992) menar på att en betydelsefull del av vårdsalen är att skapa 

en känsla av trygghet och välbefinnande hos patienten (a.a.). Vidare i studiens resultat kom 



36

det fram att patienterna i flerbäddssalarna upplevde en trygghet som grundades i att alltid ha 

någon nära i fall något skulle hända. På flerbäddssalar fanns det ofta andra patienter att 

samtala med och där de kunde få tiden att gå tillsammans. Liknande resultat beskrivs i en 

studie av Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2005) som beskriver att patienter som 

vårdas tillsammans med andra på flerbäddssalar kan uppleva en trygghet i att ha andra 

patienter nära. Det kan inbringa ett stöd emellan patienterna som vårdas tillsammans att ha 

andra patienter att dela sin vårdtid med (a.a.). Liknande belyses också av Pease och Finaly 

(2002) som beskriver att patienterna kan få ett betydande stöd från varandra i vård på 

flerbäddssalar (a.a.). Det framkom vidare i studiens resultat att den stödjande gemenskapen 

med andra patienter på flerbäddssalarna kunde leda till en ökad motivation för patienterna i 

deras återhämtning. När patienterna visade omsorg och uppmuntrade varandra under 

vårdtiden kändes vistelsen lättare och de kunde genom gemenskapen känna ett minskat 

lidande. Douglas och Douglas (2004) samt Williams och Gardiner (2015) belyser vidare att 

vad som är motiverande för patienten är individuellt, men många patienter har ett behov av 

att få stöd från andra under sin vårdtid eftersom det kan kännas som en utsatt situation att 

befinna sig i. Patienter kan genom social interaktion med andra i liknande vårdsituation känna 

en motivation och ett stöd, något som erhålls i en större mån på flerbäddssalar (a.a.).  

Däremot visade studien att patienterna hade skilda behov av gemenskap med andra. Douglas 

och Douglas (2004) stryker att varje patients behov av social interaktion med andra skiljer sig 

efter deras individuella situation och erfarenheter (a.a.). Vissa patienter i studiens resultat 

kunde uppleva gemenskapen på flerbäddssalarna som påtvingad. Det kändes därav för 

påfrestande för en del att behöva interagera med andra patienter vid svår sjukdom, eller i 

utsatta situationer. När en medpatient var väldigt orolig eller allvarligt sjuk kunde det också 

leda till känslor av stress för andra patienter i flerbäddssalen. Den stämning som skapades i 

vårdsalen avgjordes tillsammans av alla patienter. Fridh (2009) lyfter fram att den 

psykosociala vårdmiljön i vårdsalarna skapas av de mänskliga mötena mellan patienterna och 

varje enskild patients mående. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2017a) beskriver att 

vårdmiljön har en inverkan på patientens hälsa och det är något som sjuksköterskan bör 

arbeta utefter (a.a.). 

Det framkom i studiens resultat att patienter som vårdades på enkelsal, men hade ett behov av 

social interaktion med andra, kunde känna sig isolerade och ensamma. Eftersom sjukhus 

kunde upplevas som en skrämmande och främmande plats var det svårt för en del patienter 
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att behöva vara ensamma. Vissa kände ett behov av att ha andra patienter runt omkring för att 

känna sig trygga, vilket saknades av en del som vårdades på enkelsalar. Det blev då viktigare 

med vårdpersonalens närvaro. Williams och Irurita (2005) belyser också att för patienter som 

vårdas på enkelsalar har vårdpersonalens närvaro en stor betydelse för att undvika känslor av 

isolering och ensamhet. Den relation som etableras mellan patient och sjuksköterska får 

större betydelse på enkelsalar, än på flerbäddssalar där patienterna har varandra (a.a.). 

Det påvisades i studiens resultat att patienternas förhållningssätt gentemot varandra avgjorde 

hur relationen på flerbäddssalarna fungerade. Tog inte patienterna hänsyn till varandras 

behov resulterade det istället i en försämrad sinnesstämning och en irritation. Fridh (2009) 

menar på att samspelet mellan olika individer inverkar på hur den psykosociala atmosfären i 

vårdsalen utvecklas (a.a.). Det framkom i studiens resultat att patienter som blev störda, av 

sina medpatienter på nätterna, kunde uppleva en försämrad sömnkvalitet vilket påverkade 

deras återhämtningsprocessen till det negativa. Fillary m.fl. (2015) belyser att en bristande 

sömn kan påverka patientens sjukdomstillstånd negativt och i sin tur förlänga 

återhämtningsprocessen (a.a.). Studiens resultat beskrev att nattsömnen upplevdes som en 

viktig del för patienterna. De var dels oroliga över att själva bli störda, men också över att 

störa sina medpatienter. Fillary m.fl. (2015) menar vidare på att för patienter som vårdas i 

enkelsalar är ljudnivån på natten generellt lägre än på flerbäddssalar (a.a.). I studiens resultat 

framkom att patienter som vårdades på flerbäddssalar ofta upplevde att de behövde ha sina 

medpatienter i åtanke, vilket inte var aktuellt för patienter som vårdades på enkelsalar. Det 

beteendet som patienterna i flerbäddssalarna hade gentemot varandra påverkade i hur stor 

utsträckning de tog hänsyn till varandras behov. Douglas och Douglas (2004) menar på att 

det sociala samspelet mellan patienter och deras respekt för varandra är avgörande för hur väl 

det fungerar i flerbäddssalar (a.a.).  

I resultatet framkom det att patienterna som vårdades i flerbäddssalarna, trots oro att störa 

varandra, fann en trygghet i att se sina medpatienter. Tryggheten skapades både i att se på när 

vårdpersonalen vårdade andra, men också genom att se andra patienters närvaro i 

flerbäddssalarna. Att dela sal med andra patienter gjorde att vårdpersonal ofta befann sig inne 

på vårdsalen, vilket många patienter upplevde ingav en trygghetskänsla. Liknande resultat 

återfinns av Florey, Flynn och Isles (2009) som menar på att det inger en trygghet för 

patienten om vårdpersonalen är närvarande på vårdsalen. När fler patienter vårdas på samma 

sal resulterar det i att vårdpersonalen ofta har ärenden in på salen, något som många patienter 
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på flerbäddssalar uppskattar. McCance m.fl. (2009) menar vidare att det är en viktig del av 

vården att patienten känner sig sedd av vårdpersonalen eftersom det bidrar till att patienten 

känner sig trygg och bekräftad (a.a.). 

Svensk sjuksköterskeförening (2016b) belyser att en viktig del i vården är att göra den 

personcentrerad, det innebär att se till patientens individuella behov och göra patienten 

delaktig i beslutfattande som rör dennes vård (a.a.). I studiens resultat framkom att vad som 

ingav en känsla av trygghet i vårdsalen kunde för vissa vara att se andra patienter nära i 

flerbäddssalarna, eller att vårdas avskilt i enkelsalarna med enbart vårdpersonalens närvaro. 

Upplevelsen av vård i enkelsal och flerbäddssal var individuell och så också innebörden av 

komponenterna integritet, att få vara privat, gemenskap och beaktning i vårdsalarna.  
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Slutsats
Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att vårdas på enkelsal och 

flerbäddssal. Det finns olika upplevelser som påverkar patienten i att vårdas på respektive 

vårdsal. Resultatet av studien visar att integritet, att få vara privat, gemenskap och beaktning 

till medpatienter var betydande komponenter som inverkade på patienternas upplevelser av 

att vårdas i enkelsal och flerbäddssal. Studien behöver implementeras i sjuksköterskans 

arbete för att öka förståelsen för patienters upplevelser, som påverkas av om de får vård på en 

enkelsal eller en flerbäddssal. För att som sjuksköterska kunna ge en mer personcentrerad 

vård är det av vikt att involvera patienten i beslut som berör salsplaceringen. En ökad 

förståelse kan bidra till att sjuksköterskan, i den mån det är möjligt, frågar och involverar 

patienten.

Patientens behov av att vårdas i avskildhet på enkelsal, eller i gemenskap på flerbäddssal, är 

individuellt och en enskild upplevelse som sjuksköterskan bör ta i beaktning. Den här studien 

kan därigenom ses som ett bidrag till vidare utveckling och diskussion kring placering av 

patienter på sjukhusets vårdsalar. Det finns inga generella riktlinjer som passar för alla 

patienter eftersom människan, så också patienten, är unik. Genom att lyfta fram patienten 

som delaktig vid salsplacering främjas den personcentrerade vården och patienten behandlas 

som en individ. Patientens delaktighet skulle kunna implementeras för att i framtiden minska 

komplexiteten i sjuksköterskans beslutsfattande gällande salsplacering och därigenom erhålls 

en mer personcentrerad vårdmiljö.

Det är av betydelse att patienternas individuella behov tas i beaktning vid salsplaceringen. 

Vidare forskning som berör hur patienter upplever vård på enkelsalar kan bidra med en 

vidgad vy av att vårdas i avskildhet. På samma sätt kan forskning kring upplevelsen av vård 

på flerbäddssal ge vidare perspektiv på betydelsen av gemenskapen med andra patienter. I 

den här studien har det konstaterats att det finns en problematik i flerbäddssalarnas fysiska 

utformning gällande avskärmning och möjligheten att bevara patientens integritet. Forskning 

kring en ny innovation av designen gällande vårdsalars fysiska utformning kan utveckla 

dagens vårdsalar. Det genom att patienter vårdas på en typ av flerbäddssalar där möjligheten 

finns till enkelsalarnas avskildhet, med väggar att tillgå i privata vårdmoment. På så sätt 

skulle gemenskapen kunna tillgodoses, men inte på bekostnad av en bristande integritet. 
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Självständighet
Arbetet har präglats av ett jämlikt samarbete och en aktiv delaktighet mellan båda författarna 

i alla moment. Studien har i en stor utsträckning utförts gemensamt, men i viss mån delats 

upp baserat på författarnas skilda styrkor. Anna Rönn har goda kunskaper gällande 

databassökning efter vetenskapliga artiklar och har därav haft huvudansvaret för det. Linn 

Göransson har haft ett huvudansvar i tabellernas utformning, figuren i resultatet och arbetets 

bilagor. Sökningen efter litteratur, studiens utformning och bearbetning av arbetets alla delar 

har gjorts gemensamt med ett välfungerande samarbete. Kvalitetsgranskningen av 

vetenskapliga artiklar gjordes först var för sig och diskuterades samt sammanställdes vidare 

gemensamt. Under arbetet med analysen i studien togs först meningsenheter ut enskilt och 

sammanställde sedan gemensamt. Övrigt analysförfarande, arbete och slutlig bearbetning av 

studien skedde gemensamt. Oberoende av att några av arbetets delar fördelats mellan 

författarna har arbetet skrivits med gemensam närvaro på skolan för att ständigt kunna 

diskutera med varandra.
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Bilaga 1 Databassökningar 

Sökningar i CINAHL
Sökordskombinationer Sökdatum Antal 

träffar

Lästa 

artiklar 

Lästa 

fulltext

Antal 

valda 

artiklar

Patient #1 181120 1 640 250

Perspective #2 181120 106 038

Experience #3 181120 273 778

Attitudes #4 181120 270 343

Living experience #5 181120 3375

Lived experience #6 181120 6170

#2 OR #3 OR #4 OR #5 

OR #6

#7

181120 565 652

Single room #8 181120 475

Shared room #9 181120 78
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Multiple-bed room #10 181120 11

Patient room #11 181120 4873

Patient room design #12 181120 80

Single bed hospital 

room #13

181120 4

Four bed room #12 181120 15

#8 OR #9 OR #10 OR 

#11 OR #12 OR #13

#14

181120 5280

#1 AND #7 AND #14 181120 628 12 6 6

Avgränsningar: 2005- 2018, Engelskspråkiga, Peer reviewed.  
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Sökningar i PubMed
Sökordskombinationer Sökdatum Antal 

träffar

Lästa 

artiklar 

Lästa 

fulltext

Antal 

valda 

artiklar

Patient #1 181120 6 369 477

Perspective #2 181120 180 322

Experience #3 181120 591 832

Attitudes #4 181120 581 503

Lived experience #5 181120 5755

Living experience #6 181120 80 917

#2 OR #3 OR #4 OR #5 

OR #6

#7

181120 1 272 857

Single room #8 181120 18 264

Shared room #9 181120 1151
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Multiple- bed room #10 181120 206

Patient room #11 181120 38 403

Patient room design #12 181120 5930

Single bed hospital 

rooms #13

181120 168

Four bed room #14 181120 300

#8 OR #9 OR #10 OR 

#11 OR #12 OR #13 OR 

#14

#15

181120 54 824

#1 AND #7 AND #15 181120 5010 14 7 7

Avgränsningar: 2005- 2018, Engelskspråkiga, Peer reviewed.  
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll
Checklista för kvalitativa artiklar- Forsberg & Wengström
Syftet med studien:

Vad är syftet med studien: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja               Nej

A. Undersökningsgrupp
Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 
exklusionskriterier ska vara beskrivna) 

Ja               Nej

Var genomfördes undersökningen:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vilken urvalsmetod användes? (Ringa in)

Strategiskt urval
Snöbollurval
Teoretiskt urval
Ej angivet
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Beskriv undersökningsgruppen (Ålder/ Kön/ Social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Är undersökningen lämplig? 

Ja               Nej

 

B. Metod för datainsamling
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 
datainsamlingen)? 

Ja               Nej

Beskriv:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ange datainsamlingsmetod (Ringa in)

Ostrukturerade intervjuer
Halvstrukturerade intervjuer
Fokusgrupper
Observationer
Video- /bandinspelning
Skrivna texter eller teckningar

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll) 

Ja               Nej
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C. Dataanalys
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade:

Ange om (Ringa in) 

Teman är utvecklade som begrepp
Det finns episodiskt presenterade citat
De individuella svaren kategoriserade och bredden på kategorierna beskrivna
Svaren är kodade

Resultatbeskrivning:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja               Nej

Är resultaten trovärdiga (Källor bör anges)?

Ja             Nej

Är resultaten pålitliga (Undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja               Nej

Finns stabilitet och överrensstämmelse (Är fenomenet konsekvent beskrivet)?

Ja               Nej

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja               Nej

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 
originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorde tolkningar)? 

Ja               Nej
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D. Utvärdering
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?

Ja               Nej

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja               Nej

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja               Nej

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja               Nej

Finns risk för Bias? 

Ja               Nej

Vilken slutsats drar författaren:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja               Nej

Om nej, varför inte:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja Nej



Bilaga 3 Exempel på analysförfarandet
Meningsenheter Meningsenheter (Översättning) Kondensering Kod

Actively interacting with other 
patients to provide and obtain 
emotional support was noted by 
many as important. (Maben m.fl., 
2016)

Att aktiv interagera med andra 
patienter för att tillgodose och 
bibehålla känslomässigt stöd 
noterades av många patienter som
viktigt.

Integrering med patienter kan ge 
viktigt känslomässigt stöd.

Känslo
stöd frå

They were able to create a 
personal environment without 
others (Persson, Anderberg & 
Kristensson Ekwall, 2015)

De hade möjlighet att skapa en 
personlig miljö utan andra.

En personlig miljö utan andra. En pers
miljö

Being able to sleep undisturbed 
by roommates was seen as a 
relief. (Persson, Anderberg & 
Kristensson Ekwall, 2015)

Att kunna sova utan att bli störd 
av rumskamrater sågs som en 
lättnad. 

Att kunna sova utan att bli störd. Utan st
sömn



“It did get a little bit lonely […] 
you don’t really get to talk to 
many people, other patients”. 
(Maben m.fl., 2016)

”Det blev lite ensamt [...]du får 
inte riktigt samtala med många
personer, andra patienter”.

Det blev ensamt att inte samtala
med andra patienter. 

Känsla 
ensamh

The impact of exposure to other 
patients, personal information 
caused unnecessary stress and 
embarrassment to patients already 
enduring their own health or 
illness problems. (Malcom, 2005)

Påverkan av exponering inför
andra patienters, personlig
information orsakade onödig 
stress och genans för patienter 
som redan hade tillräckligt med 
sin egna hälsa eller sjukdoms
problem.

Exponering till andra patienters 
information orsakade stress och 
genans.

Expone
orsakar
obehag

The room was made private, and 
people could have personal things 
around. (Persson, Anderberg & 
Kristensson Ekwall, 2015)

Rummet var gjort privat, och folk
kunde ha personliga objekt 
framme.

Privat rum med personliga objekt. Ett pers
avtryck

The few patients who expressed a
preference for a single cubicle 
chose this for privacy and dignity. 
(Rowlands & Noble, 2008)

De få patienter som uttryckte en 
preferens för enkelsalar, valde det 
för integritet och värdighet. 

Enkelsalar bevarade integritet och 
värdighet. 

Integrit
värdigh



With the dislike being connected
to the architecture in multiple-bed 
rooms, which made it
almost impossible to create 
privacy or find refuge from fellow
patients. (Søndergård Larsen,
Hedegaard Larsen & Birkelund, 
2013)

Med motviljan som var bunden 
till utformningen av
flerbäddssalarna, som gjorde det 
nästintill omöjligt att skapa
privatliv eller hitta undanflykt 
från medpatienter. 

Flerbäddssalar gjorde det 
omöjligt att fly från medpatienter.

Omöjli
från 
medpat
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Baillie, L. 2009.

Storbritannien. 

International 

Journal of Nursing 

Studies. Patient 

dignity in an acute 

hospital setting: A 

case study. 

Syftet med studien var 

att undersöka sjukhusens 

salsutformning gällande 

patientens värdighet. 

En kvalitativ fallstudie. Där både 

sjuksköterskors- och patienters 

perspektiv undersöks genom 

observations- och intervjustudier.

Endast data som belyser patientens 

perspektiv har använts.

24 pati

åldrarn

och nio

vårdad

resteran

tillstån

Bryant, D. & 

Adams, J. 2009. 

Storbritannien. 

Nursing standard. 

Experience of 

mixed- sex bays in a 

general hospital. 

Syftet var att undersöka 

patienters och 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

omvårdnad i en 

flerbäddsal med mixade 

kön.

En kvalitativ metod med deskriptiv 

design med semistrukturerade 

intervjuer med sex patienter och sex 

vårdpersonal. Endast data från 

patienterna har använts i studiens 

resultat. 

Patient

av sex

åldern 

två män

En man

man i å

Alla de

patient

med bå

Douglas, C. H. & 

Douglas, M. R. 

Health Expectations.

Patient-

Syftet var att utforska 

patienters uppfattningar 

Av mixad metod. Ett frågeformulär 

skickades ut till 2200 patienter, 37% 

Patient

innelig



2005.

Storbritannien.

centred improvement

s in health-

care built environme

nts: perspectives and

designindicators.

av vårdatmosfärens miljö 

och den fysiska miljön i

vårdsalarna.

svarade. Det utfördes 50 enskilda 

intervjuer, där 35 av deltagarna tog 

med bilder. Endast data från de 

kvalitativa delarna av resultatet har 

använts i den här studien. 

dessa v

vårdpe

frågefo

under d

vårdats

random

Maben, J.,

Griffiths, P.,

Penfold, C.,

Simon, M.,

Anderson, J. E. 

Robert, G., Pizzo, 

E., Hughes, J.,

Murrells, T. &

Barlow, J. 2016. 

Storbritannien.

BMJ Quality and 

Safety. One size fits 

all? Mixed methods 

evaluation of the 

impact of 100% 

single-room 

accommodation on

staff and patient 

experience, safety 

and costs

Syftet var att identifiera 

påverkan utav en flytt 

från äldre sjukhus med 

flerbäddssalar och 

enkelsalar till nybyggda 

sjukhus med enbart 

enkelsalar, gällande 

patientsäkerhet och 

kostnader. 

Av mixad metod. Experimentell 

studie där det utfördes 32 intervjuer 

innan ombyggnationen av två olika 

sjukhus och 32 intervjuer efter 

ombyggnationen. Endast data från 

patienterna har använts i studiens 

resultat.

32 pati

som vå

flerbäd

intervju

perspek

endast 

inklude

Malcom, H. A. 

2005. Nya 

Zeeland.

Nursing Ethics. Does 

privacy matter? 

Former patients 

discuss their 

Syftet med studien är att 

undersöka patienters 

upplevelser av integritet i 

En kvalitativ metod med

konstruktivistisk analys.

Semistrukturerade intervjuer i 

Tolv pa

män oc

en man

samt tv



perceptions of 

privacy in shared 

hospital rooms.

en flerbäddssal på ett 

sjukhus.

enskildhet la grunden för den 

insamlade data.

åldern 

var från

Jolley, S. 2005. 

Storbritannien. 

Nursing standard. 

Single room and 

patient choice. 

Syftet var att se över 

utifall fördelningen av 

enkelsalar på ett sjukhus 

baseras på tydliga 

kriterier och om 

patienten involveras i 

beslutsfattandet.

En mixad metod har använts i studien, 

där dem använde strukturerade 

intervjuer och enkätstudier. Endast 

data från de kvalitativa delarna av 

resultatet har använts i den här 

studien. 

52 pers

intervju

intervju

även på

totalen

Åldern

mellan

på 64 å

Olausson, S., 

Lindahl, B. & 

Ekebergh, M. 

2013. Sverige.

Intensive and 

Critical Care 

Nursing. A

phenomenological 

study of experiences 

of being cared for in 

a critical care 

setting: The 

meanings of the 

Syftet med studien var 

att genom ett 

livsvärldsperspektiv 

belysa betydelsen av 

intensivsvårdsrum som 

vårdplats, detta ur 

patientens perspektiv. 

En kvalitativ metod med 

fenomenologisk design baserad på 

intervju- och observationsstudier.

Nio pat

fem sty

stycken

deltaga

var 80 



patient room as a 

place of care

Persson, E. & 

Määttä, S. 2012. 

Sverige. 

Scandinavian 

journal of caring 

sciences. To provide 

care and be cared for 

in a multiple-bed 

hospital room. 

Syftet var att belysa 

patienters upplevelse av 

att vårdas och 

sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

patienter i en 

flerbäddssal. 

En kvalitativ intervjustudie grundad 

på 16 enskilda intervjuer med 

patienter. Fokusgruppsintervjuer 

genomfördes också på tolv

sjuksköterskor. Data som framkom 

från sjuksköterskornas intervjuer 

används inte i resultatet. 

I patien

varav å

kvinno

sju styc

på kiru

patient

avdelni

Persson, E., 

Anderberg, P. & 

Kristensson 

Ekwall, A. 2015. 

Sverige.

Scandinavian 

journal of caring 

sciences. A room of 

ones own- being 

cared for in a 

hospital with a 

single-bed room 

design. 

Syftet var att belysa 

patienters erfarenheter av 

att vara inlagd på ett 

sjukhus med 

enkelsalsutformning. 

En kvalitativ studie med hermeneutisk 

fenomenologisk design. 16 inlagda 

patienter intervjuades för att samla in 

data. 

Totalt 

studien

män. Å

Alla pa

kirurgi

och had

Rowlands, J. &

Noble, S. 2008. 

Storbritannien.

Palliative Medicine.

How does the 

environment impact 

on the quality of life 

Syftet med studien var 

att förstå vårdsalarnas 

miljö och dess inverkan 

utifrån patienternas 

En kvalitativ metod där resultatet 

baserats på tolv semistrukturerade 

intervjuer med patienter 

diagnostiserade med cancer. 

Unders

män oc

var i ål



of advanced cancer 

patients? A

qualitative study 

with implications for 

ward design.

perspektiv och dess

effekt på deras 

välbefinnande. 

65+.  S

och två

Søndergård Larsen, 

L., Hedegaard 

Larsen, B. & 

Birkenlund, R. 

2014. Danmark. 

Journal of Advanced 

nursing. A

companionship 

between strangers –

the hospital 

environment as a 

challenge in patient–

patient interaction in 

oncology wards

Syftet med studien var 

att undersöka betydelsen 

av interaktioner mellan 

patienter med 

cancerdiagnos under 

deras sjukhusvistelse. 

En kvalitativ metod, 

Observationsstudie och Intervjustudie 

Studien

patient

där alla

observa

deltaga

kvinno

undersö

intervju

Whitehead, J. & 

Wheeler, H. 2008. 

Storbritannien. 

British journal of 

nursing. Patients’ 

experience of 

privacy and dignity. 

Part 2: an empirical 

study. 

Syftet med studien var 

att undersöka 40 bypass-

patienters, som vårdas på 

flerbäddssal med mixade 

kön, upplevelser 

gällande värdighet och 

integritet.

En studie där mixad metod har 

använts. Frågeformulär skickades ut 

till deltagarna. Endast data från de 

kvalitativa delarna av resultatet har 

använts.

40 pers

stycken

var mä

var 35-


