
 

 

 

 
 

PATIENTENS UPPLEVELSE AV INTEGRITET INOM 

AKUTSJUKVÅRD 

 

THE PATIENT´S EXPERIENCE OF PRIVACY IN EMERGENCY 

CARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng  

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng  

Examinationsdatum: 20191014 

Kurs: 52 

Författare: Charlott Stenbacka Handledare: Camilla Tomaszewski 

Författare: Monica Jähde Examinator: Eleni Siouta 



 

 

   

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

Utformningen av miljön i akutsjukvården leder till svårigheter att tillvarata patientens 

integritet. Lyhördhet krävs från sjuksköterskans sida gällande att ge en individanpassad 

omvårdnad utifrån patientens egna preferenser och kultur. Integritet har flera dimensioner 

och innefattar personlig, psykisk och fysisk integritet. Integritet är kopplat till människans 

upplevelse av värdighet och egenvärde. Individens etiska hållning kan skapa en 

medvetenhet om andra människors värdighet. En grundläggande aspekt inom omvårdnad 

är att tillvarata patientens värdighet och därmed autonomi. 

 

Syfte  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa patientens upplevelse av integritet inom 

akutsjukvård. 

 

Metod  

Designen till denna studie var en litteraturöversikt som omfattar vetenskapliga artiklar. 

Dessa har tagits fram genom databassökning. Sökningar avgränsades till CINAHL och 

PubMed. Resultatet baseras på 17 artiklar för granskning och analys. Av de 17 artiklarna 

var sju av kvalitativ design, sju av kvantitativ design medan tre var mixstudier. Artiklarna 

kvalitetsgranskades sedan enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag. 

Dataanalysen genomfördes med hjälp av en integrerad analysmetod. 

 

Resultat 

Resultatet visade på att patientens upplevelse av integritet var beroende av miljöfaktorer, 

sjuksköterskans förhållningssätt i vårdrelationen samt sjuksköterskans förmåga att tillämpa 

integritetsskyddande beteenden. Miljöfaktorer och sjuksköterskans förhållningssätt var 

avgörande för att upprätthålla patientens värdighet. 

 

Slutsats 

Slutsatsen blev att integritet är ett kontextberoende fenomen. Integritet anses vara 

personbunden samt att den kan avgöras av människans kultur. Kunskap och reflektion hos 

sjuksköterskan gällande integritetsskyddande beteenden hade en central roll för att 

patientens integritet skulle bibehållas. Värdighet och därmed autonomi kunde upplevas av 

patienterna när integriteten tillvaratagits. 
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ABSTRACT 

 

Background 

The design of the environment in emergency care leads to difficulties in safeguarding the 

patient's privacy. Responsiveness is required from the nurse's side to provide 

individualized care based on the patient's own preferences and culture. Privacy has several 

dimensions and includes personal, psychological and physical privacy. Privacy is linked to 

the human experience of dignity and intrinsic value. The individual's ethical stance can 

create an awareness of other people's dignity, something that is changeable throughout life. 

A fundamental aspect of nursing care is to protect the patient's dignity and thus autonomy. 

 

Aim 

The purpose of this literature review was to illustrate the patient experience of privacy in 

emergency care. 

 

Method 

The design for this study was a literature review covering scientific articles. These have 

been developed through database search. Searches were separated into CINAHL and 

PubMed. The result is based on 17 articles for review and analysis. Of the 17 articles, 

seven were of qualitative design, seven of quantitative designs while three were of both 

qualitative and quantitative design. The articles were then quality-reviewed according to 

Sophiahemmet University's assessment dossier. The data analysis was carried out using an 

integrated analytical method. 

 

Results 

The results consisted of that the patient´s experience of privacy depended on 

environmental factors, the nurse´s approach in the care relationship and the nurse´s ability 

to apply privacy-protection behaviors. Environmental factors and the nurse's approach 

were crucial to maintaining the patient's dignity. 

 

Conclusions 

The literature review highlights privacy as a context-dependent phenomenon. Privacy is 

considered to be person bound and can be determined by human culture. The knowledge 

and reflection of the nurse regarding privacy behaviors had a central role in maintaining 

the patient's privacy. Dignity and thereby autonomy could be experienced by the patients 

when the privacy was exploited. 
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INLEDNING 

Akutsjukvården innefattar akutmottagningar, akutvårdsavdelningar samt pre-hospital 

sjukvård (Socialstyrelsen, 2008). Miljön inom akutsjukvården är utformad på ett sådant 

sätt att det kan vara svårt att bevara integriteten. Vistelsen för patienten inom 

akutsjukvården kan därför upplevas som inhuman (Latour & Albarran, 2012). Enligt hälso- 

och sjukvårdslagen ska sjukvård ges på lika villkor där alla människors värdighet 

respekteras (SFS, 2017:30, kap. 3, 1 §). Akutsjukvårdens miljö kräver lyhördhet för 

patienten där omvårdnaden anpassas till patientens kön, sociala bakgrund, kultur, sexuella 

läggning, psykosociala hälsa samt eventuella språksvårigheter (Latour & Albarran, 2012). 

ICN´s etiska kod utgår från mänskliga rättigheter och är en värdegrund för sjuksköterskans 

etiska förhållningssätt. Den innebär att alla ska behandlas på ett respektfullt sätt med 

individen i fokus. Sjuksköterskan har därför ett övergripande ansvar när det handlar om att 

upprätthålla patientens integritet på ett värdigt sätt i en miljö som akutsjukvården 

(International Council of Nurses [ICN], 2014). Intresset för ämnet uppstod efter 

erfarenheter inom akutsjukvården. I möten med patienter på arbetsplatsen upptäcktes 

brister gällande integriteten. Det är en utmaning för sjuksköterskan i dagens akutsjukvård 

att ta tillvara den personliga integriteten hos patienter på ett värdigt sätt. Därav ämnar 

författarna undersöka patientens upplevelse av integritet inom akutsjukvård genom en 

litteraturöversikt. 

 

BAKGRUND 

Akutsjukvård 

Akutsjukvården innefattar akutmottagningar, akutvårdsavdelningar samt pre-hospital 

sjukvård. Akutsjukvårdens uppdrag innefattar även att leda vårdinsatser i situationer där 

tillgängliga resurser understiger vårdbehovet (Socialstyrelsen, 2008). Akutsjukvård bedrivs 

oberoende av tid, verksamhet och plats under dygnets alla timmar (Riksföreningen för 

akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Akutmottagningen är en 

avdelning som är avsedd att behandla patienter med en akut skada eller sjukdom 

(Wikström, 2018). Akutmottagningen är en organisation där nära tillgång till intensivvård, 

operation, röntgen samt labbresurser finns (Rinander, 2002). Vid fortsatt behov av 

behandling och observation läggs patienten in på lämplig akutvårdsavdelning (Wikström, 

2018). Enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2018) innebär akutsjukhus att det 

finns en akutmottagning som är samlokaliserad med olika medicinska specialiteter.  

 

Akutsjukvård är en specialitet innehållande diagnostik, behandling, utredning och 

uppföljning av olycksfall samt akuta sjukdomstillstånd. Akutsjukvård som ämne innebär 

att med begränsade resurser, i form av tid och bakgrundsinformation om en patient samt 

med hjälp av prioritering, ge vård till den patient som är i störst behov av detta, relaterat till 

sitt sjukdomstillstånd. Inom akutsjukvården sker samverkan mellan de olika professionerna 

så som sjuksköterskor, läkare, undersköterskor samt administrativ personal 

(Socialstyrelsen, 2008). Akutläkare är en specialitet som blir allt mer vanlig inom 

akutsjukvården idag (Wikström, 2018). Inom akutsjukvården behandlas människor med 

olika sjukdomstillstånd, exempelvis på specialiserade kardiologiska akutavdelningar. 

Patienter kan inkomma till akutmottagningen gåendes, med egen bil, med ambulans eller 

med helikopter. En akutmottagning är vanligtvis indelad i flera olika kliniker, såsom 

kirurgi, medicin samt ortopedi. De flesta patientkategorier innefattas i dessa tre kliniker. 

Akutmottagningen anses vara akutsjukvårdens centrala punkt. Samverkan sker med andra 
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sjukhus, vårdcentraler, röntgen, pre-hospital sjukvård, SOS alarm, provtagningscentral 

samt avdelningar på det egna sjukhuset. Akutrummet som omhändertar de patienter som är 

svårast sjuka är utrustat med medicinsk utrustning för att kunna utföra livräddande insatser 

(Wikström, 2018).  

 

Överrapportering inom akutsjukvården sker med hjälp av SBAR (situation, bakgrund, 

aktuellt, rekommendation), som är en strukturerad metod i kommunikationsöverföring 

(Hård af Segerstad & Järhult, 2017). Rapporteringen sker vanligtvis muntligt eller via 

rapportering i patientjournalen utan patientens närvaro (McCloskey, Furlong & Hansen, 

2019). World Health Organization har tagit fram nio olika patientsäkerhets-lösningar varav 

en av dessa hjälper till att utveckla strategier för överrapportering när patienten är 

närvarande (World Health Organization [WHO], 2007). När arbetsbelastningen är hög på 

akutmottagningen får etiska och psykosociala aspekter vänta eftersom de medicinska 

delarna måste prioriteras. Patientens behov av sjukvård bedöms med hjälp av triage, där 

angelägenhetsgraden av sjukvård prioriteras. Således sker en första sortering för att 

omhänderta de patienter som kräver akut behandling. Vid behov av fortsatt akutsjukvård 

skrivs patienten in på lämplig akutvårdsavdelning (Wikström, 2018).  

 

Vårdmiljö 

 

I akutsjukvårdens miljö är det svårt för patienterna att bevara enskildhet relaterat till hög 

ljudvolym, högt inflöde av patienter samt att patienterna är placerade i korridoren. 

Akutsjukvården har få privata rum, ytorna är ofta enbart separerade av draperier vilket kan 

bidra till avslöjandet av känslig patientinformation (Lin et al., 2013). Detta kan i sin tur 

leda till att patienter inte medverkar till fysisk undersökning (Karro, Dent & Farish, 2005). 

Undersökning bakom draperier där andra människor kan se patienten kan skapa obehag 

och lidande för människan. Draperierna på akutmottagningen skyddar inte det hörbara utan 

endast det visuella (Malcolm, 2005). Auditiva mätningar som utfördes på en 

akutmottagning visade på att patientinformation kunde överhöras och förstås av obehöriga. 

Mest information om patienter kunde uppfattas i området kring sjuksköterskeexpeditionen. 

Från patientrummen kunde endast en begränsad mängd patientinformation uppfattas 

(Zhang et al., 2015). Tonläget i rösten hos vårdpersonal kan därav behöva anpassas till 

miljöns utformning (Malcolm, 2005). Informationen om att patientsalar numera är belagda 

med både manliga och kvinnliga patienter kan vara bristfällig. En del patienter värderar att 

medpatienterna på salen är av samma kön (Whitehead & Wheeler, 2008b). Fysiska 

aspekter såsom exponering av kroppen vid undersökning kan upplevas kränkande. Det 

finns inte alltid möjlighet att täcka hela patientens kropp, till exempel vid användandet av 

en mobil toalettstol (Persson & Määttä, 2012).  

 

Vårdrelation och sjuksköterskans professionella ansvar  

Om vårdrelationen innehåller en medvetenhet från sjuksköterskans sida för vilka behov 

patienten har kan kommunikationen bli meningsfull för såväl patient som sjuksköterska. 

Förutsättningar för att sjuksköterskan ska kunna främja integritet och därmed värdighet 

avgörs av miljöfaktorer, tillräckliga resurser och kvalificerad personal (Whitehead & 

Wheeler, 2008a). För att patienten ska känna sig sedd samt förstå sin situation, krävs 

ständigt uppdaterad information från sjukvårdspersonalen (Andersson, 2013). Grunden i 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete är att respektera den enskilda individens värdighet, som 

även kan förknippas med hälsa (Edlund & Lindwall, 2019).  
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Den interpersonella omvårdnadsrelationen är basen i sjuksköterskeyrket (Zangão & 

Mendes, 2015). En grundläggande aspekt inom omvårdnad är att tillvarata patientens 

värdighet och därmed autonomi. Enligt Šaňáková och Čáp (2018) likställs värdighet med 

att patienten kan delta i beslut rörande sin egen vård. När en patient är oförmögen att 

uttrycka sina behov och önskningar av omvårdnad är det svårt för sjuksköterskan att veta 

patientens preferenser (Latour & Albarran, 2012). Sjuksköterskans agerande vid 

omhändertagande av patienter har betydelse för att en värdig vård ska kunna uppnås 

(Šaňáková & Čáp, 2018). Riktlinjerna för en sjuksköterskas etiska handlande sammanfattas 

i ICN´s etiska kod. Lyhördhet, respektfullhet, medkänsla, integritet och trovärdighet är 

egenskaper som ingår i sjuksköterskans professionella agerande (ICN, 2014).  

 

Kvaliteten på vårdrelationen är avgörande för att omvårdnaden ska upplevas som värdig. 

Nyckeln till att skapa en god vårdrelation är kommunikation, som enligt sjuksköterskans 

upplevelse kan förknippas med ett vänligt och värdigt bemötande. Sjuksköterskan kan 

uppleva att tid är en avgörande faktor för att hinna ge god omvårdnad. Hög 

arbetsbelastning, tidsbrist samt begränsade ekonomiska resurser kan hämma 

sjuksköterskan från att ge en värdig vård. Det kan då uppstå ett moraliskt dilemma när 

sjuksköterskan inte kan ge den vård och omsorg som hen önskar (Šaňáková & Čáp, 2018). 

Inom akutsjukvården kan avsaknaden av integritet försvåra kommunikationen mellan 

vårdgivare och patient (Lin et al., 2013). För att tillgodose patientens behov av integritet 

erfordras utbildning hos sjuksköterskan (Malcolm, 2005). All information som kan 

upplevas som känslig av sjuksköterskan uppfattas inte alltid som känslig ur patientens 

perspektiv (McCloskey et al., 2019). 

 

Integritet 

Fenomenet integritet samt dess betydelse överskrider olika religioner, nationaliteter, åldrar, 

klasstillhörigheter och kön (Whitehead & Wheeler, 2008a). Integritet kan syfta till en 

individs frihet, den egna personliga sfären och möjligheten att få vara för sig själv. 

Integritet innebär även skyddet av den personliga sfären i form av psykiskt eller fysiskt 

intrång. Det innebär att personlig information skyddas gentemot obehöriga samt hur 

informationen om en individ kontrolleras (Nayeri & Aghajani, 2010). Integritet har fler än 

en skepnad, både autonomi och sekretess innefattas av begreppet integritet. Detta 

exemplifieras genom rätten att inte bli observerad av andra i en sårbar situation likväl som 

att inte bli identifierad utifrån personlig information (Nayeri & Aghajani, 2010). 

 

Personlig integritet  

Personlig integritet innefattar den orörda människan som helhet och avser skyddet av 

individens personliga sfär (Sandman & Kjellström, 2013). Begreppet integritet är starkt  

kopplat till människans värdighet samt egenvärdet som varje enskild människa har. Vidare 

förklaras begreppet inneha tre dimensioner, fysisk, psykisk samt personlig integritet. 

Personlig integritet innebär rätten att inte bli kränkt, där denna rätt aldrig upphör oavsett 

individens förmåga att yttra den (Statens medicinsk-etiska råd [SMER], u.å.). 

 

Fysisk integritet  

Definitionen av fysisk integritet är individens frihet av den personliga sfären (Nayeri & 

Aghajani, 2010). Den fysiska integriteten handlar om den kroppsliga integriteten, den 

personliga sfären samt en individs materiella föremål. Den kroppsliga integriteten innebär 

människans rätt att bestämma vem som ska få se vår nakna kropp eller vidröra kroppen. 
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Felaktig beröring av en människas kropp kan leda till att personen känner sig kränkt. Om 

någon inkräktar i en individs personliga sfär kan detta kännas oangenämt trots att ingen 

fysisk beröring av kroppen förekommer. Om sjukvårdspersonal letar igenom lådan i 

sängbordet kan detta upplevas som kränkande av patienten. De personliga föremålen har 

olika symbolvärden för patienten. Om ett föremål som är laddat med ett högre 

symbolvärde för patienten vidrörs av sjukvårdspersonal, kan det upplevas som mer 

kränkande (Sandman & Kjellström, 2013). 

 

Människan anses vara självständig och ansvarstagande samtidigt som hen är sårbar och 

beroende av andra. Det ömsesidiga beroendet mellan patient och sjukvårdspersonal kan ge 

upphov till ett ojämnt maktförhållande, eftersom omvårdnad innebär både makt och ansvar 

gentemot patienten. Detta kan ske genom att sjukvårdspersonalen klär på patienten, trots 

att hen har uttalat en önskan att få göra detta själv (Sandman & Kjellström, 2013). 

 

Psykisk integritet 

Psykisk integritet kan definieras som att en individs personlighet, autonomi och preferenser 

respekteras (Nayeri & Aghajani, 2010). Begreppet avser personens föreställningar, 

önskningar, åsikter och värderingar som helhet. Denna mänskliga rätt kan kränkas på fler 

sätt, bland annat genom utlämning av uppgifter utan samtycke, således att någon bryter 

mot tystnadsplikten (SMER, u.å.). Givet samtycke till att dela patientuppgifter ska 

dokumenteras i patientens journal (Latour & Albarran, 2012).  

 

Om integriteten bryts finns en risk att patienten inte berättar hela sjukdomshistorien för 

sjukvårdspersonalen (Karro et al., 2005). Patienten kan utveckla ett beteende som i sin tur 

kan leda till självmedicinering, undanhållande av information eller undvikande av besök i 

sjukvården. Om något av dessa beteenden uppstår hos patienter blir effektiviteten av 

sjukvården underminerad (Shen et. al., 2019). Enligt Lu, Kerr & McKinlay (2014) kan 

vissa ämnen vara mer känsliga än andra att diskutera, till exempel frågor om mental hälsa, 

könssjukdomar eller religion. När integriteten blir bevarad kan patienten ställa frågor av 

existentiell och intim karaktär till läkaren vid rond. Det är även fördelaktigt med enkelsal 

vid kroppsundersökning, omvårdnad samt vid diskussion med närstående till patienten 

(Persson & Määttä, 2012). Enligt Malcolm (2005) är idealet att alla patienter har enkelrum 

men att flerbäddssalar i sin tur kan ge patienterna ett bättre stöd. Upplevelsen av 

integritetsöverträdelser är personlig och kan skilja sig mellan de olika könen. Kvinnor kan 

uppfatta auditiva samt visuella överträdelser av integriteten i större utsträckning än män. 

Detta kan även gälla undanhållande av information från sjukvårdspersonalen. Risken för 

att yngre patienter överhör övriga patienters samtal med sjukvårdspersonal kan vara större 

(Karro et al., 2005).  

 

Vårdmiljö och bevarande av integritet 

Vistelsen för patienten inom akutsjukvården kan upplevas som inhuman då dess 

utformning innebär svårigheter att ta tillvara integriteten (Latour & Albarran, 2012). 

Integritetsöverträdelser kan se ut på många olika sätt, exempelvis genom att personlig 

information uppfattas av andra likväl som patienter som exponeras inför obehöriga. 

Akutsjukvården har få enkelrum, ytorna är ofta separerade enbart av draperier vilket bidrar 

till överträdelser gällande integriteten av känslig information (Lin et al., 2013). En av 

riskfaktorerna för överträdelse av integriteten är beroende av om patienten ligger bakom ett 

draperi eller i ett rum. Själva vistelsen på akutmottagningen är ytterligare en riskfaktor 

(Karro et al., 2005). Flerbäddssalar inom sjukvården kan innebära en försämring av den 
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personliga integriteten. Inskränkning i den personliga sfären kan bestå i att medpatienter 

får besök av närstående samt att dessa lyssnar på samtalet mellan läkare och patienten 

(Persson & Määttä, 2012).  

 

Trots svårigheterna att upprätthålla personlig integritet för patienter i flerbäddssalar, 

framkommer det att patienter kan skapa en egen personlig sfär. Detta kan åstadkommas 

genom att visa hänsyn till sina medpatienter. Det kan göras på flera sätt, till exempel 

genom att sätta på radion vid läkarsamtal, sänka rösten vid samtal, endast lyssna när man 

blir tilltalad eller att stänga av hörapparaten. Patienten kan trots försämrad upplevelse av 

integritet känna gemenskap, trygghet och få en känsla av hopp (Persson & Määttä, 2012). 

När sjukvårdspersonal har samtal med varandra i korridoren alternativt pratar med 

patienter kan integriteten hos patienter bli lidande, trots att sjukvårdspersonal är skyldiga 

att skydda patientens integritet och personliga uppgifter (Hartigan, Cussen, Meaney & 

O´Donoghue, 2018). Relaterat till miljön inom akutsjukvården kan patientdata uppfattas av 

obehöriga till exempel vid telemetriövervakning av en patient (Latour & Albarran, 2012). 

 

Teoretisk utgångspunkt - värdighet 

En upplevelse av värdighet är nära sammankopplad med en människans upplevelse av 

hälsa, ett begrepp som är beroende av om integriteten upprätthålls (Edlund & Lindwall, 

2017). Således är värdighet den omvårdnadsvetenskapliga förankringen i detta arbete.  

Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv har alla människor en värdighet inom sig, som är 

ovillkorlig, alltid existerande och därmed inte kan kränkas. Värdighet är ett bärande 

begrepp i det kliniska vårdandet och således även grundläggande i sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete (Edlund & Lindwall, 2017). Värdighet framställs vidare som ett 

väsentligt begrepp inom vårdandet utifrån främjandet av hälsa och att lindra lidande, vilket 

även är två av sjuksköterskans ansvarsområden (ICN, 2014). Det finns flera dimensioner 

av värdighet, varav två av dessa är relativ värdighet och absolut värdighet. Den absoluta 

värdigheten syftar till en position utan värderingstänkanden, något som är oföränderligt. 

Den relativa värdigheten berör istället något som faktiskt kan kränkas, till exempel i form 

av sjukdom där upplevelsen av värdighet därmed kan hotas. Det är en persons etiska 

hållning som skapar en medvetenhet om sin egen och andra människors värdighet. Något 

som är föränderligt under livet (Edlund & Lindwall, 2017). Patienterna kan definiera 

värdighet på olika sätt till exempel genom att sjukvårdspersonalen inte objektifierar 

patienten utan bemöter hen på ett humant sätt. I definitionen värdighet ingår även att 

sjuksköterskan presenterar sig samt informerar patienten om planen för omvårdnaden 

(Whitehead och Wheeler, 2008b). Om patientens integritet upprätthålls främjas hens 

värdighet, autonomi, självkontroll samt självkänsla (Whitehead & Wheeler, 2008a). 

 

Autonomi 

Egentligen innebär autonomi självlagstiftning men har också betydelsen 

självbestämmande. Inom hälso- och sjukvården bör principen om autonomi följas och 

endast brytas i undantagsfall. För att kunna agera och göra självständiga val krävs adekvat 

information gällande vård och behandling, först då kan patienten ge sitt informerade 

samtycke (Sandman & Kjellström, 2013). Beltran-Aroca, Girela-Lopez, Collazo-Chao, 

Montero-Pérez-Barquero och Münoz-Villanueva (2016) konstaterar att avslöjande av 

information gällande en patient kan resultera i en känsla av förnedring och därmed skada 

autonomin hos en individ. Personens självbestämmande kan därför bli hotad. Beltran-

Aroca et al. (2016) förklarar påståendet vidare och beskriver autonomin som en central 
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punkt i varför konfidentialitet av en persons medicinska information är nödvändig att 

upprätthålla. Autonomi innebär att en person omvandlar sina egna önskemål, längtan och 

förhoppningar till egen handling. Autonomin är större hos en person som är 

handlingskraftig och därmed realiserar sina önskemål. I vissa fall behöver en persons 

autonomi begränsas, det kan till exempel vara om det finns risk för att personen skadar sig 

själv, detta kallas för paternalism (Sandman & Kjellström, 2013). I vissa situationer 

understiger individens egen kraft och förmåga behovet av egenvård. När detta sker uppstår 

behovet av omvårdnad. Omvårdnaden hjälper till att återställa balansen mellan krav och 

förmåga gällande vårdbehovet (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

 

Problemformulering  

Akutsjukvårdens miljö är anpassad för omhändertagande av akut sjuka patienter. 

Omgivningen består av stora, öppna ytor vilket kan innebära svårigheter att ta tillvara 

patienternas integritet. Vid sjukdom ökar individens behov av integritet eftersom patienten 

då befinner sig i en beroendeställning gentemot sjuksköterskan. Att bevara integritet och 

värdighet innebär att respektera patientens personliga sfär, preferenser samt behovet av 

tröst även om omvårdnad ibland inkräktar på dessa områden. Genom att sjuksköterskan 

hjälper patienten att bevara sin integritet bevaras värdighet och autonomi. Integritet är på 

detta sätt sammanlänkat med värdighet. Att ta tillvara på patientens integritet, värdighet 

och autonomi är kärnan i omvårdnaden och utgör grunden i sjuksköterskans profession. 

Trots detta finns kunskapsluckor gällande forskning kring integritet utifrån patientens 

perspektiv (Whitehead och Wheeler, 2008a). Shen et al. (2019) menar att det råder brist på 

forskning inom ämnet men att den forskning som finns visar att patientens upplevelse av 

integritet är kontextberoende. Mot bakgrund av detta är det därför av intresse att belysa 

patientens upplevelse av integritet inom akutsjukvård. 

 

SYFTE  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patientens upplevelse av integritet inom 

akutsjukvård. 

 

METOD  

Design 

Studiedesignen som valdes var en litteraturöversikt. En litteraturöversikt ger överblick över 

det aktuella kunskapsläget som innefattas i ett specifikt omvårdnadsrelaterat område 

(Friberg, 2017). En litteraturöversikt valdes för att metodologiskt identifiera, analysera och 

kritiskt granska evidens inom valt område. Utgångspunkten i en litteraturöversikt är ett 

granskningsprotokoll för att kunna analysera och identifiera forskningens evidens (Polit & 

Beck, 2012). 

 

Urval  

 

Avgränsningar 

Begränsningsfunktioner som tidsperiod, artikeltyp, språk och åldersgrupp är olika 

hjälpmedel för avgränsning av området (Karlsson, 2017). I enlighet med Kristensson 

(2017) har ett ställningstagande gjorts gällande vilka tidsbegränsningar som krävs för att 

hitta relevanta artiklar. Vid ställningstagandet har utgångspunkten varit 
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undersökningsfrågan i litteraturöversikten samt att kunskapsluckor finns inom det aktuella 

ämnet vilket Whitehead och Wheeler (2008a) påpekar i sin forskning. Avgränsningar som 

publikationsdatum mellan år 2005-2019 användes för att hitta relevanta artiklar. Enligt 

Östlundh (2017) kan språkavgränsning användas till de språk författarna behärskar. 

Östlundh (2017) menar att övervägande delen av vetenskaplig forskning är skriven på 

engelska. Således användes avgränsningar som artiklar skrivna på engelska. Ytterligare 

avgränsningar som användes vid databassökningarna var peer-reviewed, vilket innefattar 

att artiklarna är av hög kvalitet samt att de är vetenskapligt granskade (Polit & Beck, 

2012). 

 

Inklusionskriterier 

Studier som innefattar patienters upplevelser av integritet har inkluderats i arbetet. 

Ytterligare en inklusionskriterie var studier gjorda på vuxna patienter. Vuxen innebär att en 

person har uppnått myndighetsålder. Myndighetsåldern är 18 år i Sverige och innebär att 

en person får full rättslig handlingsförmåga (Svenska Akademiens ordbok [SO], 2009). 

Vidare har studier som är gjorda inom akutsjukvården inkluderats. Akutsjukvård innefattar 

akutmottagningar, akutvårdsavdelningar samt pre-hospital sjukvård (Socialstyrelsen, 

2008). Artiklar inkluderades oberoende av ursprungsland. Enligt Forsberg och Wengström 

(2015) är det fördelaktigt att inkludera kvalitativa såväl som kvantitativa studier vid 

omvårdnadsforskning. I enlighet med Forsberg och Wengström (2015) inkluderades 

därmed både kvalitativa och kvantitativa studier. 

 

Exklusionskriterier 

Studier som inkluderar barn eller patienter med demensdiagnos har exkluderats från denna 

litteraturöversikt. Även artiklar som innefattar sjuksköterskans perspektiv har exkluderats. 

Enligt Segesten (2017) redovisar originalartiklar nya rön som tidigare inte redovisats. I 

enlighet med Segesten (2017) har andra artiklar än originalartiklar exkluderats. 

 

Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes i september år 2019. Polit och Beck (2012) beskriver olika 

vetenskapliga databaser som lämpar sig vid omvårdnadsforskning. I enlighet med Polit och 

Beck (2012) användes därför två vetenskapliga databaser för datainsamlingen, CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) samt PubMed (Public 

Medline). CINAHL innefattar artiklar inom fysioterapi, arbetsterapi samt omvårdnad. 

PubMed innehåller artiklar ur ett biomedicinskt perspektiv som innefattar omvårdnad, 

medicin och tandvård. Sökfältet för ämnesord kan användas för att få fram en mer exakt 

sökning. Det innebär att sökningarna görs på de aktuella orden som beskriver innehållet. 

Systemet i databasen CINAHL innehåller ämnesord, dessa kallas Cinahl Headings 

(Karlsson, 2017). I PubMed används MeSH-termer (Medical Subject Headings) som 

ämnesord (Polit & Beck, 2012).  

Till att börja med gjordes en specialiserad sökning i CINAHL på biblioteket vid 

Sophiahemmet Högskola. Därefter gjordes ytterligare tre sökningar i CINAHL, vilket 

efterföljdes av tre sökningar i PubMed, se tabell 1. De aktuella ämnesorden som användes i 

databassökningarna var “Privacy”, “Confidentiality”, “Privacy and Confidentiality”, 

“Human Dignity”, “Patient Autonomy”, “Personal Autonomy”, “ Hospital”, “Emergency 

Medical Services”, “Emergency Service”, “Emergency Patients”, “Emergency Care”, 

“Emergency Nursing”, “Emergency Nurse Practitioners”, “Nursing Care”, “Patient 

Attitudes”, “Personal Boundaries”, se tabell 1. 
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För att göra sökningarna mer specifika användes fritextsökningar som innebär att 

sökningen är gjord direkt i databasen, utan att använda MeSH-termer i PubMed eller 

Cinahl Headings i CINAHL under avancerad sökning. De indexerade ämnesorden används 

för att göra sökningen mer specifik medan orden i en fritextsökning eftersöker författare, 

titel, abstract samt ämnesord. Detta innebär att artiklar som kommer upp i träfflistan vid en 

fritextsökning i vissa fall endast nämner det sökta ordet en gång i abstraktet. Detta kan leda 

till att dessa artiklar är ointressanta i sammanhanget (Karlsson, 2017).  

Inför databassökningen användes Svensk MeSH vid översättning av de relevanta 

ämnesorden, vilket underlättade sökningen. De sökord som inte fanns indexerade i 

PubMed eller CINAHL användes därför i kombination med ämnesord, se tabell 1. 

Fritextorden som användes var “integrity”, “dignity”, “emergency department”, “patient 

experience”, “patient perception” samt “patient perspective”. Eftersom få artiklar hittades 

vid den specifika sökningen användes en fritextsökning för att bredda sökningen. Denna 

sökning utfördes i CINAHL och de aktuella sökorden var “bedside handovers” samt 

“patient experience”, se tabell 1. För att öka möjlighet till en bredare sökning har likartade 

MeSH-termer använts i kombination med varandra med hjälp av booleska operatorer. 

Detta innebär att ämnesorden läggs ihop med hjälp av termer som NOT, AND och OR. 

AND gör sökningen mer specifik medan termen OR utvidgar sökningen. Termen NOT är 

en boolesk operator som begränsar sökningen (Polit & Beck, 2012). I enlighet med Polit 

och Beck (2012) användes de booleska operatorerna AND samt OR.  

Enligt Kristensson (2017) bör samtliga abstracts läsas var för sig av författarna, varefter de 

sedan jämförs innan de inkluderas eller exkluderas i litteraturöversikten. De abstracts som 

är relevanta läses sedan i fulltext var för sig av författarna. I enlighet med Kristensson 

(2017) utfördes en första sortering där 85 abstrakt valdes ut för vidare granskning, vilken 

gjordes var och en för sig av författarna. Därefter fördes en diskussion om vilka studier 

som var aktuella att läsa i sin helhet. Av de 85 abstrakten som lästes enskilt valdes 24 

studier ut för vidare granskning i fulltext i enlighet med Kristensson (2017). Av dessa 24 

artiklar sparades sex stycken ner på datorer och skrevs sedan ut. Resterande 18 artiklar 

beställdes via Sophiahemmet Högskolas bibliotek vilka var utskrivna. Samtliga 24 artiklar 

lästes var och en för sig i sin helhet, där relevant text markerades med 

överstrykningspenna. Därefter diskuterades och jämfördes markerad text för att enhälligt 

komma fram till att sju artiklar inte besvarade litteraturöversiktens syfte och därmed 

exkluderades, se tabell 1.  

Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL samt PubMed. 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

2019-09-18 

(MH ” Privacy and 

Confidentiality+) OR (MH 

“Respect”) OR (MH “Patient 

Autonomy”) OR “integrity” 

OR “dignity” AND (MH 

“Emergency Medical 

Services+”) OR (MH 

“Emergency Nursing+”) OR 

(MH “Emergency Care+”) OR 

462 20 8 6 
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(MH “Emergency Nurse 

Practitioners”) OR (MH 

“Emergency Patients”) OR 

“emergency department”  

CINAHL 

2019-09-18 

(MH ”Privacy and 

Confidentiality”) OR 

“integrity” OR (MH “Personal 

Boundaries”) AND “patient 

experience” OR “patient 

perspective”  

23 8 2 1 

CINAHL 

2019-09-18 

(MH” Privacy and 

Confidentiality”) AND 

“patient perception” OR (MH 

“Patient Attitudes”)  

279 10 6 5 

CINAHL 

2019-09-18 

(MH” Human Dignity”) AND 

(MH “Patient Attitudes”) 

AND (MH “Nursing Care”)  

4 3 2 1 

PubMed 

2019-09-18 

"emergency medical 

services"[MeSH Terms] OR 

"emergency nursing"[MeSH 

Terms]) OR emergency 

department [Title/Abstract] 

AND "privacy"[MeSH Terms] 

OR "confidentiality"[MeSH 

Terms] OR "respect"[MeSH 

Terms] OR "personal 

autonomy"[MeSH Terms] OR 

integrity[Title/Abstract] OR 

dignity[Title/Abstract]  

233 15 2 1 

PubMed 

2019-09-18 

patient experience OR patient 

perception OR patient 

perspective AND privacy 

[MeSH Terms] OR 

confidentiality [MeSH Terms] 

AND emergency service 

[MeSH Terms] OR hospital 

[MeSH Terms] 

131 13 2 1 

PubMed 

2019-09-18 

privacy [MeSH Terms] OR 

integrity [MeSH Terms] AND 

patient perspective OR patient 

perception OR patient 

experience) 

411 15 1 1 

CINAHL 

2019-09-18 

Fritextsökning 

” bedside handovers” AND” 

patient experience” 

1 1 1 1 

TOTALT 1544 85 24 17 
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Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskningen påbörjades genom att göra ett urval av studier som ansågs passa 

syftet i denna litteraturöversikt, vilket genererade i att 17 artiklar valdes ut gemensamt.  

I enlighet med Kristensson (2017) granskades artiklarna av författarna var för sig, för att 

sedan jämföra och resonera om de egna resultaten, därefter bedömdes artiklarnas kvalitet 

gemensamt. De utvalda 17 artiklarna kvalitetsgranskades enligt Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsmall, se Bilaga A (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Bahtsevani, 

Nilsson & Sandström, 2016). I bedömningsunderlaget finns tre olika klassificeringar: hög 

kvalitet (I), medel kvalitet (II) samt låg kvalitet (III). Utifrån bedömningsunderlaget 

inkluderades endast artiklar som bedömdes vara av hög- eller medelkvalitet. Av dessa var 

14 artiklar av hög kvalitet och tre var av medel kvalitet. Detta gjordes i enlighet med 

Kristensson (2017) som påtalar att det är av vikt att inkludera studier med så hög kvalitet 

som möjligt i litteraturöversikten. Vid kvalitetsgranskningen bedömdes kvalitativa studier 

såväl som kvantitativa. I enlighet med Kristensson (2017) granskades validiteten i de 

kvantitativa studierna samt de kvalitativa studiernas trovärdighet. Således granskades 

förekomsten av systematiska fel. Av de 17 inkluderade artiklarna till resultatet var sju av 

kvalitativ design, sju av kvantitativ design medan tre var av både kvalitativ och kvantitativ 

design, se bilaga B. 

 

Dataanalys  

Dataanalysen utfördes genom en integrerad analys. Enligt Kristensson (2017) 

sammanställer en integrerad analys en litteraturstudies resultat. Om studierna staplas på 

varandra kan det vara svårt att värdera och förstå resultatet, därav ställs artiklarna i relation 

till varandra i resultatet. Den integrerade analysen innefattar tre steg. Det första steget 

utförs genom att läsa igenom artiklarna som ska inkluderas i resultatet, detta görs för att se 

övergripande skillnader eller likheter i resultatet. Steg två innebär att olika kategorier 

identifieras där resultaten i artiklarna som relaterar till varandra utgör kategorin. I steg tre 

sammanställs kategoriernas resultat vilket kan ligga till grund för eventuella underrubriker 

i resultatet. I enlighet med Kristensson (2017) lästes de 17 artiklarna var för sig av 

författarna, betydelsefulla påståenden i studierna markerades med rosa 

överstrykningspenna. Därefter jämfördes de understrukna påståendena i studierna och 

diskuterades sedan för att säkerställa betydelsen av texten. När gemensamma nyckelord 

identifierats kunde kategorier urskiljas. Texterna lästes gemensamt, jämfördes och 

sammanställdes utifrån respektive kategori. Detta utfördes genom att placera ut artiklarna 

på bordet, markera eventuella kategorier med post-it lappar i olika färger, för att slutligen 

få fram två kategorier med tillhörande subkategorier, se tabell 2. De inkluderade artiklarna 

redovisades sedan i en matris, se Bilaga B. De olika kategorierna utgjorde grund för 

rubrikerna till redovisningen av resultatet.  

 

Forskningsetiska överväganden  

När en forskning är etisk innebär det att forskaren har tagit hänsyn till de personer som 

medverkat i forskningen. Det innebär att forskaren står till svars för forskningsresultatens 

användning. Således innefattar det att etiska överväganden har skett inför men även under 

arbetets gång. Att tillämpa etiska principer när sådana situationer inte kan förutses är något 

en etisk forskning omfattar. Deltagarna ska ge sitt informerade samtycke till sin medverkan 

i forskningen. God forskningssed innebär att varken forskningsfusk eller manipulering av 

forskningsresultat används. Det innefattar även att forskningen inte är plagierad, 
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förvanskad eller fabricerad (Helgesson, 2015). I enlighet med Helgesson (2015) har denna 

litteraturöversikt enbart inkluderat artiklar där forskningsetiska principer har vidtagits, i 

form av att deltagarna i studierna givit sitt informerade samtycke. Plagiering, fabricering 

eller förvanskning av forskningens resultat har inte förekommit med stöd av Helgesson 

(2015). Helsingforsdeklarationen har utvecklats av World Medical Association och syftar 

till att tillvarata etiska principer vid medicinsk forskning som innefattar människor. 

Deklarationen innefattar även riktlinjer för forskningsmaterial och data från människor 

som kan identifieras. Vid medicinsk forskning där människor involveras måste en 

bedömning gällande risker och eventuella belastningar för individerna som inkluderas i 

forskningen göras. Vinsten med forskningen bör överstiga riskerna för deltagarna i studien. 

Inför varje forskningsstudie som innefattas av människor bör utförandet och utformningen 

av studien motiveras samt beskrivas i ett forskningsprotokoll (World Medical Association 

[WMA], 2018). I enlighet med WMA (2018) har enbart artiklar där vinsten överstiger 

risker för individen inkluderats i litteraturöversikten. Detta arbete är motiverat gällande den 

etiska betydelsen för framtida patienter inom akutsjukvården.  

 

För att säkerställa översättning från engelska till svenska vid analysering av artiklarnas 

innehåll har Nationalencyklopedins ordbok använts. För att bedöma tillförlitligheten har 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag använts, för att säkerställa att inkluderade 

artiklar är av god kvalitet (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Bahtsevani, Nilsson 

& Sandström, 2016). Enligt vetenskapsrådet (2017) faller inte all forskning in under 

etikprövningslagen, vilket innebär att dessa inte behöver godkännas av 

etikprövningsnämnden och är således inte etiskt granskade. Etikprövningslagen avser 

forskning kring människor och innebär att den enskilda individen skyddas och att 

människovärdet respekteras (SFS, 2003:460, 1 §). Samtliga artiklar har sökts med 

utgångspunkt enligt detta. Alla artiklar i denna litteraturöversikt har inte uppnått de 

specifika kriterier som etikprövningsnämnden utgår ifrån och är därmed inte etiskt 

granskade.  

 

RESULTAT  

 

Den integrerade analysen presenteras i två kategorier formulerade med utgångspunkt från 

patientens upplevelse av integritet inom akutsjukvård. Under kategorierna framkommer 

subkategorier som uppkommit under granskningen av artiklarna. 

Tabell 2. Presentation av kategorier och subkategorier. 

 

Kategorier 

 

Subkategorier 

 

Fysisk integritet 

 

➢ Kroppsexponering 

➢ Miljöfaktorer 

 

Psykisk integritet 

 

 

➢ Bevarande och skyddande av integritet 

➢ Informationsöverföring 

➢ Vårdrelation 

➢ Värdighet och autonomi 
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Fysisk integritet 

Kroppsexponering 

Kroppsexponering inför medpatienter och sjukvårdspersonal kunde leda till att den 

personliga integriteten blev kränkt (Ebrahimi, Torabizadeh, Mohammadi & Valizadeh, 

2012; Lin, Tsai & Chen, 2011; Marin, Gasparino & Puggina, 2018; Ozturk, Sayligil, 

Musmul & Acar, 2018). Patientens upplevelse av kränkning av den fysiska integriteten 

kunde handla om att genomgå smärtsamma undersökningar utan förklaring, ligga naken på 

en bår men även upplevelsen av att vara kroppsexponerad i en patientskjorta utan att vara 

täckt av en filt. Patienter hade också en negativ inställning till att medverka till 

kroppsundersökning och att studenter övade på deras kroppar (Akyüz & Erdemir, 2013; 

Lin & Lin, 2011; Turris & Johnson, 2008). Vad som anses upprätthålla den fysiska 

integriteten ansågs vara olika från person till person och kunde även bero på individens 

kultur (Akyüz & Erdemir, 2013). Intrång i den fysiska integriteten upplevdes som större än 

intrång i patienternas personliga sfär (Marin et al., 2018). Patienterna prioriterade skyddet 

av den fysiska integriteten framför den personliga integriteten (Kim, Han & Kim, 2017). 

Patienter som var äldre, var placerade i en korridor samt de som hade en lång vistelsetid på 

akutmottagningen upplevde en lägre grad av integritet (Lin & Lin, 2011). Patienterna 

förväntade sig att sjuksköterskorna skulle ta tillvara deras fysiska integritet genom att ge 

tröst, inte skuldbelägga samt agera på ett respektfullt sätt. Sjuksköterskorna förväntades 

även se till att ingen obehörig befann sig i rummet, att förhindra onödig exponering av 

patienternas  kropp samt att ge patienterna information inför undersökningar. När 

patienterna inte kunde kontrollera den fysiska omgivningen omkring sig ledde detta till 

känslor som ångest (Akyüz & Erdemir, 2013).  

 

Miljöfaktorer                                                                                                         

Organisationens design, patientflöde och fysisk miljö i akutsjukvården är utformad för 

omhändertagande av akut sjuka patienter, där snabb tillgång till hälsoinformation är av 

vikt. Vanligaste sättet för informationsinsamling sker genom observationer, 

telemetriövervakning samt olika diagnostiska test, vilket bidrar till objektifiering av 

patienten (Turris & Johnson, 2008). Miljöfaktorer som upplevdes inskränka den fysiska 

integriteten kunde handla om att öppna eller stänga ett fönster på salen, röra personliga 

tillhörigheter utan tillåtelse samt att flytta sängbordet utom räckhåll (Akyüz & Erdemir, 

2013; Marin et al., 2018). En kulturell symbol för upprätthållandet av integritet ansågs vara 

att annonsera sin närvaro genom att knacka på dörren innan sjuksköterskan gick in på 

rummet. Genom detta upprätthölls patientens personliga sfär (Akyüz & Erdemir, 2013). 

Vid avsaknad av enskilda rum och draperier kan det leda till att patienter får miktera under 

en filt eller kräkas i väntan på en toalett. Patientens hälsotillstånd kan påverkas av 

miljöfaktorer såsom irriterande ljud, ohygienisk miljö samt otillräcklig mängd toaletter 

(Ebrahimi et al., 2012; Jangland, Kitson & Muntlin Athlin, 2016). Designen i 

akutsjukvården avgör hur den auditiva miljön upplevs. I de fall undersökning av patienter 

utfördes i bås i akutsjukvården, upplevdes patienterna ingen överträdelse av sekretessen. 

Patienterna föredrog att överrapportering ägde rum i bås där endast sjukvårdspersonal var 

närvarande (Kerr, McKay, Klim, Kelly & McCann, 2013).  

Den primära faktorn gällande miljöns utformning är komfortabla separata rum med dörr 

(Akyüz & Erdemir, 2013). Barriärer i form av skärmar mellan patientsängarna, avsaknad 

av hörapparater eller glasögon gav en  tillfredsställande upplevelse gällande auditiv och 

visuell miljö. Detta ledde till en förbättrad konfidentialitet gällande patientinformation 

(Koivula-Tynnilä, Axelin & Leino-Kilpi, 2018). När miljöbarriärerna upplevs otillräckliga 

kan patienter bli motvilliga till undersökning av sin kropp relaterat till risken för att 
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exponera sin kropp inför obehöriga (Lin & Lin, 2011). En del patienter kände inte någon 

oro över att konfidentialiteten bryts i flerbäddssalar (Lupieri, Creatti & Palese, 2016; 

McMurray, Chaboyer, Wallis, Johnson & Gehrke, 2010). Dock kunde en ojämn 

könsfördelning på salen skapa obehag för patienten som var i minoritet (Bryant & Adams, 

2009; Ebrahimi et al., 2012). Ett fåtal patienter av kvinnligt kön ansåg att det skulle finnas 

lika många kvinnliga som manliga patienter på flerbäddssalen (Bryant & Adams, 2009) 

Vissa patienter kunde känna sig obekväma och utpekade gällande överföring av 

patientinformation, beroende av närvaro av sjukvårdspersonal och medpatienter (Akyüz & 

Erdemir, 2013). Trots att en del patienter hade skyddande draperier runt sig upplevdes 

obehag (Bryant & Adams, 2009). Patienter som befann sig i en flerbäddssal upplevde 

svårigheter med hygienen relaterat till den gemensamma toaletten där använda urinflaskor 

stod kvar (Jangland et al., 2016). 

Personlig och psykisk integritet 

Bevarande och skyddande av integritet 

Att bevara den personliga och psykiska integriteten var av betydelse för patienterna 

(Koivula-Tynnilä et al., 2018; Lin & Lin, 2011; Ozturk et al., 2018). Integritetsskyddande 

beteenden från patientens sida, för att skydda den personliga integriteten, användes genom 

att undanhålla information om sitt hälsotillstånd (Koivula-Tynnilä et al., 2018; Lin & Lin, 

2011). Genom att kontrollera sin hälsoinformation begränsades informationen från patient 

till sjukvårdspersonal, relaterat till risken att samtalet kunde överhöras av obehöriga 

(Koivula-Tynnilä et al., 2018; Lin & Lin, 2011). Detta ansågs vara av särskild vikt i 

relationen till anhöriga, medpatienter på flerbäddssalar samt patienter av motsatt kön. 

Däremot vägde patientsäkerheten tyngre än bevarandet av integritet (Koivula-Tynnilä et 

al., 2018). Konfidentialiteten togs tillvara på ett bättre sätt hos patienter på ett privat 

sjukhus än på ett offentligt sjukhus (Humayun, Fatima, Naqqash, Hussain, Rasheed, Imtiaz 

& Imam, 2008). Övervägande del av patienterna på akutmottagningen upplevde att 

tillvaratagandet av integritet uppfyllde deras förväntningar (Ozturk et al., 2018). Trots att 

det fanns brister i hanteringen av integritet vid informationsöverföring upplevdes ingen 

signifikant grad av oro. Fördelarna med att ta del av sin medicinska information översteg 

upprätthållandet av integritet (Lupieri et al., 2016).  

Signifikanta faktorer såsom att information överhördes av andra, bli exponerad av 

obehöriga, överhöra andras samtal samt sjuksköterskans förhållningssätt gentemot 

integritet, påverkade patientens upplevelse av integritet (Lin & Lin, 2011). Patientgrupper 

som var känsligare än andra gällande integritet var arbetslösa, äldre och gifta. Kvinnor 

ansåg i större utsträckning än män att integriteten var av vikt (Ozturk et al., 2018). Kvinnor 

och personer med eftergymnasial utbildning ansåg i högre grad att det var av vikt att 

använda sig av integritetsskyddande beteenden (Kim et al., 2017). Sjuksköterskorna 

använde sig av integritetsskyddande beteenden såsom att sänka rösten inne på en 

flerbäddssal, att dra draperierna runt patientens säng vid risk för kroppsexponering, be 

obehöriga att lämna salen vid påklädning samt att fråga om lov vid delandet av 

patientinformation (Lin et al., 2011).  När sjuksköterskorna uppdaterade sina kunskaper om 

integritetsskyddande beteenden via utbildning upplevde patienterna en signifikant ökning 

av integritet (Eyni, Hasani, Fereidouni & Seyed Andi, 2017).  

Informationsöverföring                                                                                                 

Patientinformation överhörs i större grad när rumsavdelning utgörs av draperier (Olsen, 

Cutcliffe & O´Brien, 2008). Det var av betydelse att obehöriga av motsatt kön inte hörde 

patientinformationen. Dock ansågs det som en av delarna i sjukvården att dela med sig av 
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sina upplevelser och känslor till medpatienterna (Koivula-Tynnilä et al., 2018). När 

patienterna deltog vid överrapporteringen säkerställde detta att informationen som 

kommunicerades vidare till nästa sjuksköterska var korrekt (Kerr et al., 2013; Lupieri et 

al., 2016). Överrapportering gav även patienten möjlighet att tydliggöra och lägga till 

information (Kerr et al., 2013; McMurray et al., 2010). När patienterna deltog vid 

överrapportering mellan sjuksköterskorna upplevde patienterna att deras autonomi togs 

tillvara (Jangland et al., 2016; Lupieri et al., 2016). En del patienter önskade däremot en 

högre grad av delaktighet (Lupieri et al., 2016; McMurray et al., 2010). Patienterna 

upplevde brister gällande information om vidare vård och behandling (Bryant & Adams, 

2009; Jangland et al., 2016). Patienterna ansåg sig ha rätt till information gällande sitt 

tillstånd (Lupieri et al., 2016; McMurray et al., 2010). När det gällde information av mer 

känslig karaktär såsom drog- och alkoholproblem, sexuell hälsa, psykiska problem, 

gynekologiska tillstånd eller obotlig sjukdom tyckte patienterna att sjuksköterskorna skulle 

vara mer diskreta (Kerr et al., 2013; Koivula-Tynnilä et al., 2018). Patienterna accepterade 

inte att andra än ansvarig sjuksköterska tog del av information gällande deras 

sjukdomstillstånd. Patienterna betonade särskilt att endast relevant information tillhörande 

det aktuella vårdtillfället var sådant sjuksköterskan fick ta del av (Koivula-Tynnilä et al., 

2018).  

Patienterna värderade att sjuksköterskorna hade ett förhållningssätt som var medmänskligt 

och professionellt (Lupieri et al., 2016). Det ansågs vara av vikt att lyssna på 

sjuksköterskornas information samt att överrapportering vid sängen föredrogs av 

patienterna (Lupieri et al., 2016). Att inkluderas vid överrapportering gav en ökad 

förståelse av patienternas medicinska tillstånd. Välinformerade patienter hade en mer 

positiv inställning gentemot sjukvården, hade lättare för att anpassa sig samt att de var 

mindre ångestfyllda (Akyüz & Erdemir, 2013). Att vara välinformerad ansågs inte alltid 

vara av positiv karaktär eftersom det kunde leda till ökad ångest och oro hos patienterna 

(Lupieri et al., 2016). Att få adekvat information värderades högre av kvinnor än av män 

(Kim et al., 2017). Patienterna önskade att informationen utformades på ett sådant sätt att 

andra inte kunde höra. Detta kunde åtgärdas från patientens sida genom att skapa en 

gynnsam bild av sig själv inför sina medpatienter. Denna bild hjälpte till att öka patientens 

integritet och värdighet (Koivula-Tynnilä et al., 2018). Överrapportering skyddade inte 

integriteten fullständigt men patienterna antog att medpatienterna inte hade något intresse 

av informationen eftersom de befann sig i liknande situation (Lupieri et al., 2016). En del 

av patienterna upplevde dock någon form av oangenäm situation (Akyüz & Erdemir, 

2013). Patienter kunde uppfatta information av känslig karaktär gällande andra och kunde 

genom detta härleda till vilken patient som informationen gällde. Dock prioriterades att rätt 

patient blev identifierad snarare än bevarandet av integriteten (Koivula-Tynnilä et al., 

2018). Grunden för att kunna realisera integritet gällande information ansågs av patienterna 

vara sjuksköterskans kunskap och positiva attityd (Koivula-Tynnilä et al., 2018). 

Vårdrelation 

Att skapa en relation till sjuksköterskan ansågs vara det centrala i vårdrelationen vilket 

främjade integriteten (Koivula-Tynnilä et al., 2018; Jangland et al., 2016). Kulturella- och 

sociala skillnader ansågs vara de centrala utmaningarna i kommunikationen (Ebrahimi et 

al., 2012). Kommunikationssvårigheter kunde leda till att patienter undanhöll en viss del av 

sin medicinska information från sjuksköterskan (Jangland et al., 2016). Patienterna 

upplevde att information var av vikt inför undersökning och behandling samt att detta 

ledde till en ökad känsla av värdighet (Lin et al., 2011). Att främja och bevara integriteten 

var fundamental i vårdrelationen och inkluderade att bjuda in patienten till att delta i sin 
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egen vård, tillvarata autonomin genom att tillgodose patientens önskemål och behov samt 

bevara konfidentialitet av känslig patientinformation (Akyüz & Erdemir, 2013). 

Patienterna förväntade sig uppmärksamhet från sjuksköterskans sida, inte endast att få den 

fysiska integriteten tillvaratagen utan även en respekt för allt patienten vill skydda (Akyüz 

& Erdemir, 2013). Sjuksköterskan förväntades kunna ha ett professionellt förhållningssätt 

när information av känslig karaktär framkom (Kerr et al., 2013). När sjuksköterskan bjöd 

in patienten att aktivt delta i sin vård upplevdes detta som ett mer inkluderande 

förhållningssätt (McMurray et al., 2010). En övervägande del av patienterna ansåg att 

upprätthållandet av integritet uppmärksammades av sjuksköterskan inför behandlingar och 

undersökningar (Ozturk et al., 2018). Tonläget som sjuksköterskorna använde bidrog till 

upprätthållandet av integriteten (Lupieri et al., 2016). Patienter slutade dela med sig av sin 

information till sjuksköterskorna i de fall kommunikationen mellan professionerna inte 

fungerade (Jangland et al., 2016). I de fall sjuksköterskan uppträdde med ett vänligt och 

försiktigt förhållningssätt vid överrapportering, ledde detta till att patienterna kände 

trygghet och kunde därmed överlämna sin autonomi i sjuksköterskans händer (Lupieri et 

al., 2016). När patienterna själv deltog i överrapporteringen ökade förtroendet för 

sjuksköterskornas kompetens (Kerr et al., 2013).  

Värdighet och autonomi 

Patienterna uppskattade inte att ses som ett salsnummer eller benämnas som den sjukdom 

de hade. För att bevara patienternas värdighet ansågs det av vikt att bli behandlad och 

respekterad som en person av sjuksköterskan (Lin et al., 2011). Övervägande del av 

patienterna ansåg att sjuksköterskan värnade om att tillvarata deras värdighet, genom att ge 

tröst och förse patienten med psykologiskt stöd (Lin et al., 2011). Den övervägande delen 

av patienterna poängterade att kraven på miljön var avgörande för värdigheten. När 

patienter exponerades för obehöriga bortsåg sjuksköterskorna från tillvaratagandet av 

patientens värdighet (Ebrahimi et al., 2012). I vissa fall behandlades patienterna som 

småbarn när de blev tilltalade av sjuksköterskorna (Jangland et al., 2016). Patienterna 

betonade vikten av att förebygga kroppsexponering som kunde leda till att värdigheten 

blev kränkt (Ebrahimi et al., 2012). 

När patienterna blev tilltalade med sitt namn ledde detta till att de kände sig involverade i 

sin sjukvård. Patienterna ansåg att sjuksköterskorna kunde anpassa det medicinska språket 

så att de förstod innebörden, detta ledde till bevarandet av patientens värdighet och därmed 

autonomi (McMurray et al., 2010). Patienterna ansåg att sjuksköterskan skulle respektera 

deras autonomi för att ge stöd åt deras oberoende (Akyüz & Erdemir, 2013; Lin et al., 

2011). Autonomi innefattade enligt patienterna rätten att få bestämma vilken sjuksköterska 

de ville ha hjälp av, vad de ville ha på sig samt att obehöriga inte skulle vistas på rummet 

(Akyüz & Erdemir, 2013). Patientens basala behov var en utgångspunkt för att kunna 

bevara autonomin (Jangland et al., 2016). 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Huvudfyndet i litteraturöversikten relaterat till syftet, visade på miljöns betydelse för 

integritet inom akutsjukvård. Upplevelsen av integritet var kontextberoende och kunde 

kopplas till hur miljön var utformad. Miljön är utformad på ett sådant sätt att vistelsen för 

patienten kan upplevas som inhuman (Latour & Albarran, 2012). Detta kan innebära 

svårigheter med att tillvarata integriteten hos patienterna. Enligt Turris och Johnson (2008) 
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omhändertas akut sjuka patienter genom observation, till exempel vid 

telemetriövervakning samt att olika diagnostiska test används, där patienterna riskerar att 

bli objektifierade. Whitehead och Wheeler (2008b) menar att värdigheten kränks om 

patienten blir objektifierad eller blir behandlad på ett inhumant sätt. I sjuksköterskans 

profession ingår ett etiskt förhållningssätt, där patientens integritet och värdighet ska 

bevaras. Alla individer ska behandlas respektfullt där individen hamnar i fokus (ICN, 

2014). Trots detta får etiska och psykosociala aspekter åsidosättas eftersom det medicinska 

omhändertagandet måste prioriteras relaterat till ökad arbetsbelastning (Wikström, 2018). I 

akutsjukvården läggs fokus på medicinsk prioritering av patienter, därmed kan bevarandet 

av integritet prioriteras sekundärt. Enligt Koivula-Tynnilä et al. (2018) väger 

patientsäkerheten tyngre än bevarandet av integritet.  

 

Enligt Lin et al. (2013) innebär miljön i akutsjukvården att det blir svårt för patienterna att 

bevara enskildhet relaterat till hög ljudvolym, högt inflöde av patienter samt att patienterna 

är placerade i korridoren. Akutsjukvården har få privata rum. Platserna är ofta enbart 

separerade av draperier, vilket kan bidra till avslöjandet av känslig patientinformation. 

Otillräckliga barriärer kan leda till att patienterna undanhåller information om sitt 

hälsotillstånd (Koivula-Tynnilä et al., 2018; Lin & Lin, 2011). Detta kan leda till att 

patienten blir felbehandlad eller fel diagnostiseras. Dock kan detta även bero på 

patienternas motvillighet till kroppsundersökning på grund av risken för exponering av 

kroppen (Lin & Lin, 2011) vilket även Karro et al. (2005) belyser. Patienternas integritet 

påverkas därför av den auditiva och visuella miljön i akutsjukvården. Malcolm (2005) 

styrker påståendet genom att beskriva auditiva och visuella brister i akutsjukvårdens design 

samt att detta kan skapa obehag och lidande för människan. Vid kroppsexponering sker en 

inskränkning i den personliga integriteten (Ebrahimi et al., 2012; Lin, et al., 2011; Marin et 

al., 2018; Ozturk et al., 2018). Därmed är miljön inom akutsjukvården avgörande för 

upplevelsen av värdighet (Ebrahimi et al., 2012).  

 

Grundläggande för vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient är att främja och 

bevara integriteten, bjuda in patienten till att delta i sin egen vård samt att bevara 

konfidentialitet av känslig patientinformation (Akyüz & Erdemir, 2013). En välfungerande 

vårdrelation leder till att patienternas autonomi och därmed värdighet bevaras. När 

autonomin är bevarad ger detta stöd åt patienternas oberoende (Akyüz & Erdemir, 2013; 

Lin et al., 2011). Principen om autonomi bör följas och endast brytas i undantagsfall inom 

hälso- och sjukvården, vilket även Sandman och Kjellström (2013) belyser. En annan 

aspekt som påverkar autonomin är att det finns kulturella- och sociala skillnader, vilka kan 

försvåra kommunikationen (Ebrahimi et al., 2012). Kulturella barriärer kan innebära olika 

trosuppfattningar, språk samt preferenser och vanor. Det kan innebära att en kvinna inte 

vill dela sal med en man eller vårdas av en man. Den språkliga barriären kan ibland leda 

till att behovet av tolk uppstår. Enligt Nayeri och Aghajani (2010) och SMER (u.å) ska en 

individs preferenser, önskningar och åsikter respekteras för att bibehålla den psykiska 

integriteten. Om sjuksköterskan inskränker i den psykiska integriteten genom bristen av 

respekt gentemot patienten, kan ett ojämnt maktförhållande uppstå. Trots kulturella 

skillnader ska hälso-och sjukvården ges på lika villkor, där människors lika värde 

respekteras och därmed individens värdighet (SOSFS, 2017:30, kap.3, 1 §). 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar är central i vårdrelationen. Förhållningssättet i 

vårdrelationen är således avgörande för att tillvarata patientens integritet. Šaňáková och 

Čáp (2018) belyser att detta är avgörande för att omvårdnaden ska upplevas som värdig. 
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Enligt Akyüz och Erdemir (2013) förväntade sig patienterna att sjuksköterskan skulle 

tillvarata deras integritet genom att inte skuldbelägga patienten, ge tröst samt agera 

respektfullt. Det finns ett samband mellan ett respektfullt bemötande från sjuksköterskans 

sida och att patienterna överlämnar sin autonomi i sjuksköterskans händer, vilket även 

Lupieri et al. (2016) belyser. Övervägande del av resultatet i denna litteraturöversikt visar 

på en stark sammankoppling mellan integritet och värdighet. Serenko och Fan (2013) 

menar istället att bevarad integritet leder till att patienterna känner tillit till sjuksköterskan. 

Tillit leder i sin tur till att patienterna engagerar sig i vårdrelationen.  

 

För att upprätthålla integriteten hos patienten och därmed värdigheten kan sjuksköterskan 

använda sig av integritetsskyddande beteenden. Enligt Lin et al. (2011) kan 

integritetsskyddande beteenden hos sjuksköterskor vara att skydda en patient för 

kroppsexponering genom att dra för draperierna, sänka rösten när patienten ligger på 

flerbäddssal samt se till att obehöriga personer inte finns på salen vid påklädning. 

Sjuksköterskan har ett professionellt ansvar att ständigt uppdatera och upprätthålla 

yrkeskompetensen (ICN, 2014). Utbildning för sjuksköterskor är av betydelse för 

upprätthållandet av integritet vilket även Eyni et al. (2017) belyser. Sjuksköterskan har 

också ett ansvar att handleda sjuksköterskestudenter. Turris och Johnson (2008) belyser att 

patienter kände att de inte kunde neka studenter att öva på deras kropp. Sjuksköterskan är 

skyldig att bevara patientens autonomi vilket innebär att ett informerat samtycke ska 

inhämtas från patienten. Sandman och Kjellström (2013) påtalar att autonomin endast kan 

bevaras genom adekvat information för att således kunna ge sitt informerade samtycke. 

Akyüz och Erdemir (2013) menar att välinformerade patienter kände sig mindre 

ångestfyllda och därmed hade en mer positiv bild av sjukvården. 

 

De centrala utmaningarna i kommunikationen mellan patient och sjuksköterska ansågs vara 

kulturella- och sociala skillnader (Ebrahimi et al., 2012). En kulturell symbol för 

upprätthållandet av integritet ansågs vara att annonsera sin närvaro genom att knacka på 

dörren innan sjuksköterskan gick in på rummet. När detta inte efterföljdes upplevde 

patienterna ångest (Akyüz & Erdemir, 2013). Edlund och Lindwall (2017) beskriver att 

den relativa värdigheten kan kränkas. Således innebär detta ett intrång i den personliga 

sfären som kan leda till att den relativa värdigheten hotas. Inkluderade artiklar i 

litteraturöversikten var främst från östra Europa samt Asien, vilket innebär att resultatet 

kan vara snedfördelat relaterat till ländernas kultur. Länder i östra Europa samt Asien var 

mer representerade än andra delar av världen. Vid bemötande av patienter bör 

sjuksköterskan vara uppmärksam på skillnaden mellan olika kulturer och dess innebörd för 

integritet. Upplevelsen av integritet kan inte endast härledas till vilken kultur patienten har 

utan är förutom det personbundet, vilket även Ozturk et al. (2018) och Akyüz och Erdemir 

(2013) belyser.  

 

Sjukvårdssystemens struktur och design skiljer sig åt mellan de olika länderna. Skillnader 

kan finnas mellan olika sjukvårdsinrättningar i ett specifikt land. Vårdkvaliteten kan vara 

beroende av om vårdgivaren är privat eller offentlig. Humayun et al. (2008) menar att 

integriteten tillvaratogs bättre på ett privat än ett offentligt sjukhus. Den subjektiva 

upplevelsen av integritet stämde bättre överens med den objektiva bilden hos patienter på 

det privata sjukhuset. Patientens upplevda integritet skulle således kunna påverkas av 

vilken kultur patienten har samt hur sjukvårdssystemet är strukturerat. Därav kan det vara 

svårt att avgöra huruvida upplevelsen av integritet går att applicera i andra delar av 

världen.  
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Författarna till litteraturöversikten har belyst att det finns brister gällande tillgång till 

forskning inom ämnet, vilket Shen et al. (2019) samt Whitehead och Wheeler (2008a) även 

påpekar. Framförallt råder brist på kunskap kring fenomenet i västvärlden, då övervägande 

del av funna studier var utförda i Asien och östra delen av Europa. Forskning är av vikt 

inom detta område, för att kunna utveckla omvårdnaden på ett sätt där patientens integritet 

bevaras. Eftersom integritet är beroende av individens kultur bör forskningen bedrivas i 

den kultur där förbättringar i omvårdnaden sedan ska tillämpas. Med andra ord bör en 

utökad forskning bedrivas i västvärlden. Upplevelsen av integritet är beroende av miljöns 

utformning. Olsen et al. (2008) belyser vikten av akutmottagningens design. Efter en 

ombyggnation på en akutmottagning, där rum separerade av draperier byggdes om till 

fysiska rum, förbättrades upplevelsen av integritet avsevärt för patienterna. Miljön inom 

akutsjukvården bör utformas utefter behovet av integritet. I de fall där patienten inte 

upplever att integriteten tas tillvara kan det leda till att patientsäkerheten blir hotad. Detta 

kan ske genom att patienterna inte vill genomgå kroppsundersökning, relaterat till 

kroppsexponering inför obehöriga (Karro et al., 2005; Lin & Lin, 2011).  

 

Patientsäkerheten kan även påverkas negativt av att obehöriga överhör information om 

patientens tillstånd, vilket kan leda till undanhållande av information om sitt hälsotillstånd 

till sjuksköterskan (Koivula-Tynnilä et al., 2018; Lin & Lin, 2011). När patientsäkerheten 

hotas kan det leda till vårdrelaterade skador hos patienten, vilket i sin tur kan leda till 

omfattande kostnader för samhället. Kvalitetsutvecklingen av akutsjukvården gällande 

miljön, skulle kunna ske genom att endast använda sig av fysiska rum på akutmottagningen 

samt enkelsalar på akutvårdsavdelningar. Således skulle patientsäkerheten kunna förbättras 

genom att patienternas integritet tas tillvara.  

 

Inom omvårdnadsforskning anses hållbar utveckling vara synonymt med partnerskapet 

mellan patient och sjuksköterska (Anåker & Elf, 2014). Vårdrelationen och miljön har 

betydelse för patientens upplevelse av integritet. För att uppnå en god vårdrelation där 

patientens behov blir tillgodosedda krävs utbildning för sjuksköterskan gällande 

integritetsskyddande beteenden. En annan aspekt av vikt är anpassning av akutsjukvårdens 

miljö vilket kan göras genom ständig kvalitetsutveckling. Anåker och Elf (2014) menar att 

stöd krävs för implementering av värderingar och idéer gällande evidensbaserad 

omvårdnad samt hur detta kan upprätthålla hållbar utveckling. I Anåker och Elfs (2014) 

studie framkommer det att sjuksköterskor strävar efter att människors hälsa i det fysiska, 

sociala och ekonomiska miljöerna förbättras. Därav har sjuksköterskan en central roll att 

skapa hälsofrämjande vårdmiljöer och således främja hållbar utveckling. Förenta 

Nationerna (2015) beskriver välbefinnande och god hälsa som ett mål för att uppnå hållbar 

utveckling gällande främjandet av välbefinnande och hälsosamma liv för alla människor, i 

Agenda 2030. Genom att främja patientsäkerhet, välbefinnande, en god vårdrelation och 

hälsosamma liv för hela befolkningen, bidrar sjuksköterskan till en hållbar utveckling och 

kan således minska kostnaderna för samhället. 

 

Metoddiskussion  

Vald design var en litteraturöversikt. I enlighet med Friberg (2017) valdes designen för att 

sammanfatta rådande kunskapsläge inom valt ämne och kritiskt granska det avgränsade 

kunskapsområdet. Enligt Polit och Beck (2012) är en litteraturöversikt en lämplig metod 

att använda för att undersöka behovet av forskning inom ett område vilket även 

Kristensson (2017) understryker. Kvalitativ design tenderar att utgå från ett holistiskt 

synsätt med avsikten att förstå helheten (Polit & Beck, 2012). I enlighet med Polit och 
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Beck (2012) har inspiration till litteraturöversikten tagits med avsikt att förstå helheten av 

fenomenet integritet ur patientens perspektiv. Enligt Segesten (2017) bidrar kvalitativ 

forskning till en fördjupad förståelse för det undersökta fenomenet.  

 

Enligt Danielsson (2017) är intervjustudier en tidskrävande metod. Författarna ansåg 

därför att en litteraturöversikt var en bättre lämpad metod avseende given tidsaspekt. 

Kristensson (2017) beskriver vidare att metoden kan användas för att upptäcka aspekter av 

området som ännu inte undersökts. Vid genomförandet av litteraturöversikten kunde 

författarna utröna nya forskningsfrågor då kunskapsluckor identifierades i enlighet med 

Kristensson (2017). Enligt Forsberg och Wengström (2015) är en svaghet med 

litteraturöversikten att tillgången till mängden relevant forskning är begränsad. En svaghet 

med vald design är således författarnas begränsade tillgång till relevant forskning. Enligt 

Billhult (2017) är en randomiserad kontrollerad studie (RCT) den mest tillförlitliga 

metoden att använda sig av. Om författarna istället utfört en kvantitativ studie i form av en 

RCT, där patienterna i experimentgruppen träffat en sjuksköterska som erhållit utbildning 

för att bättre kunna tillvarata integriteten och hur detta påverkar patientens upplevelse av 

integritet hade tillförlitligheten varit högre. 

 

Vid datainsamlingen uppkom svårigheter att hitta relevanta artiklar för litteraturöversiktens 

syfte. Detta kan vara beroende av att forskningen är bristfällig gällande fenomenet 

integritet, vilket har påvisats av Shen et al. (2019) och Whitehead och Wheeler (2008a). 

Forsberg och Wengström (2015) anser att det är fördelaktigt att även inkludera studier som 

inte är experimentella vid forskning inom omvårdnad. De menar även att det är av vikt att 

kvalitativa studier inkluderas där patientens upplevelse beskrivs. Således inkluderades 

kvalitativa såväl som kvantitativa studier. Trots detta förekom svårigheter med att finna 

tillräckligt antal artiklar, vilket innebar att författarna gjorde en bredare sökning, där 15 år 

istället för 10 år valdes. Enligt Kristensson (2017) bör i största möjliga mån aktuella 

studier väljas utan att ge avkall på artiklarnas kvalitet. I enlighet med Kristensson (2017) 

valde författarna därför att ta ställning till en utökad tidsram utifrån undersökningsfrågan.  

Ställningstagandet baserades på rådande kunskapsluckor som Whitehead och Wheeler 

(2008a) påvisat. Författarna ansåg att ett fenomen som integritet inte nödvändigtvis 

förändras under en femårsperiod vilket däremot kan föreligga inom medicinsk forskning. 

Detta var därmed ytterligare en faktor till den utökade tidsramen. Författarna har tydligt 

beskrivit datainsamling samt urval vilket Henricson (2017) beskriver som styrkor gällande 

överförbarhet och reproducerbarhet. 

 

Författarna till denna litteraturöversikt valde att inkludera artiklar oberoende av 

ursprungsland. Detta genererade i en stor utbredning av artiklarnas härkomst, se Bilaga B. 

Övervägande del av funna artiklar var skrivna i östra delen av Europa samt Asien. 

Författarna till litteraturöversikten upplevde därför svårigheter med generaliserbarheten i 

resultatet. Enligt Kristensson (2017) är generaliserbarhet ett stickprov som representerar 

hela den studerade populationen. Han menar också att det krävs ett stort urval i kvantitativ 

forskning för att kunna säkerställa generaliserbara slutsatser. I kvalitativa studier går det 

därför inte att dra generaliserbara slutsatser på samma sätt som i kvantitativ forskning, 

eftersom antalet deltagare är färre samt att mätverktyg inte kan användas på samma sätt. 

Litteraturöversikten baserades på sju kvalitativa, sju kvantitativa samt tre artiklar av både 

kvalitativ och kvantitativ design, se Bilaga B. Detta kan medföra svårigheter att 

generalisera resultatet till hela populationen i världen. Generaliserbarheten i resultatet kan 

också vara beroende av att funna artiklar till stor del är skrivna i östra delen av Europa 

samt Asien.  
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I enlighet med Forsberg och Wengström (2015) inkluderades kvalitativ såväl som 

kvantitativ forskning till denna litteraturöversikt, eftersom det anses vara fördelaktigt vid 

omvårdnadsforskning. I de inkluderade artiklarna av kvantitativ design benämndes 

patientens upplevelse som erfarenhet eller uppfattning. I artiklarna av kvalitativ design 

benämndes det istället som upplevelse. Enligt Svenska Akademiens ordbok (2011) 

definieras en upplevelse som en upplevd erfarenhet, något en individ har varit med om. 

Författarna har valt att benämna fenomenet som upplevelser, vilket innefattar erfarenheter, 

uppfattningar samt upplevelser. 

 

Till en början gjordes fritextsökningar i CINAHL samt PubMed, vilket resulterade i 25 

relevanta artiklar för syftet. När dessa sökningar gjordes om med hjälp av CINAHL 

Headings samt MeSH-termer i PubMed, återfanns de 25 ursprungliga artiklarna från 

fritextsökningarna inte i resultatet i träfflistan. Att författarna använde sig av fler än en 

databas ökade sensitiviteten och trovärdigheten i resultatet, vilket Henricson (2017) 

belyser. Författarna tog hjälp av en bibliotekarie på Sophiahemmet Högskolas bibliotek, 

vilket inte genererade i fler relevanta artiklar än författarna själva hittat. Detta kan ha att 

göra med att personalen på biblioteket inte arbetar inom akutsjukvården och således saknar 

kunskap kring medicinska termer. Att komma fram till olika sökkombinationer via 

blocksökning med relevanta MeSH-termer tog mycket tid i anspråk, vilket därför senare 

lade därför resultatet i denna litteraturöversikt betydligt. Detta kan också ha berott på att 

författarna upplevde CINAHL samt PubMed som avancerade databaser då dessa tidigare 

aldrig använts.  

 

För att hitta fler relevanta artiklar för att kunna besvara syftet, utfördes en fritextsökning i 

CINAHL, vilket endast utökade resultatet med en artikel. Detta resulterade i 24 lästa 

artiklar där sju artiklar sedan exkluderades då dessa inte besvarade syftet. Även här 

upplevde författarna att det kan ha berott på kunskapsluckor inom forskningen, i enlighet 

med Whitehead och Wheeler (2008a). Största andelen artiklar som hittades gick inte att 

tillgå i fulltext då dessa var betal artiklar. Dessa fick därmed beställas via Sophiahemmet 

Högskolas bibliotek. Resultatet var beroende av huruvida författarna valde att betala för 

den övervägande delen av artiklarna till underlaget, vilket författarna valde att göra. Hade 

författarna istället valt att inte betala för dessa artiklar hade underlaget varit bristfälligt. Att 

få tillgång till ett tillräckligt stort underlag för litteraturöversikten försvårades ytterligare av 

att kontraktet mellan Sophiahemmet Högskola och ett bokförlag hade sagts upp. 

Författarna till artiklarna kontaktades då fem artiklar inte var möjliga att få tag i, vilket inte 

gav något resultat.  

 

För att kvalitetsgranska redan existerande forskning användes Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag, se Bilaga A (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Svårigheter uppstod vid användandet av 

bedömningsunderlaget för att granska inkluderade artiklar, då det var första gången 

författarna använde sig av denna typ av kvalitetsgranskning. Att bedöma kvaliteten på 

artiklarna innebar svårigheter när dessa var av både kvantitativ och kvalitativ design. Detta 

kunde visa sig som att den kvalitativa designen var av högre kvalitet än den kvantitativa 

delen, vilket försvårade bedömningen av kvalitetsgraden. I bedömningsunderlaget är 

kriterierna för hög respektive låg kvalitet välbeskrivna medan kriterierna för medelkvalitet 

är obefintliga, se Bilaga A. Detta kan således ge upphov till att artikeln antingen får för hög 

eller låg kvalitet relaterat till personlig tolkning. Detta innebar att de tre artiklarna som var 

av både kvalitativ och kvantitativ design tog mer tid i anspråk att granska än de övriga, se 

Bilaga B. Vid de kvantitativa studierna har författarna beaktat validiteten samt 
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reliabiliteten. Vid reliabilitet har författarna undersökt om de kvantitativa studiernas 

metoder varit säkra. I enlighet med Forsberg och Wengström (2015) förstärks 

tillförlitligheten då reliabiliteten av mätinstrumenten tidigare testats och ansetts vara 

korrekta. Författarna har i enlighet med Kristensson (2017) granskat validiteten i de 

kvantitativa studierna och de kvalitativa studiernas trovärdighet, se Bilaga B.  

 

Det valda fenomenet i litteraturöversikten utgår från patientens upplevelse av integritet 

inom akutsjukvård. Den holistiska traditionen innebär att individers levda erfarenheter av 

fenomenet studeras (Henricson & Billhult, 2017). Eftersom integritet var fenomenet som 

studerades i litteraturöversikten, hade det kunnat vara mer fördelaktigt för resultatet om 

författarna gjort en kvalitativ intervjustudie. Enligt Henricson och Billhult (2017) påverkas 

en studie av kontexten i vilken studien utförs i. När endast resultatet av andras studier 

lästes av författarna istället för att utföra en egen intervjustudie, resulterade detta i att 

författarna inte befann sig i fenomenets miljö. Detta kan ha påverkat tolkningen av 

artiklarnas resultat. Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat tolkningen av resultatet i 

inkluderade studier var författarnas förförståelse då de arbetar inom akutsjukvården.  

 

Enligt Sandman och Kjellström (2013) kan studenter ha bristfälliga kunskaper i engelska 

samt i metodologi, detta kan svårgöra bedömningen av innehållet i artiklarna. Risk för 

feltolkningar finns. Med detta i beaktning har författarna använt sig av 

Nationalencyklopedins engelsk-svenska lexikon vilket minskade risken för feltolkningar. 

Författarna hade avsikten att enbart inkludera artiklar som genomgått en etisk granskning. 

Bristen på artiklar innebar att endast 16 av 17 artiklar hade genomgått en etisk granskning. 

Enligt vetenskapsrådet (2017) faller inte all forskning in under etikprövningslagen, vilket 

innebär att dessa inte behöver godkännas av etikprövningsnämnden och är således inte 

etiskt granskade. Med beaktning av detta valde författarna att inkludera artikeln som inte 

genomgått en etisk granskning. Författarna till samtliga artiklar som inkluderats i 

litteraturöversikten har dock redogjort för ett forskningsetiskt övervägande. 

 

Slutsats   

I denna litteraturöversikt har patientens upplevelse av integritet inom akutsjukvård 

undersökts. Resultatet visade att patientens upplevelse av integritet var beroende av 

miljöns utformning. Flera av de inkluderade studierna visade på att upplevelsen av 

integritet var personbunden men att den även kunde påverkas av individens kultur. 

Sjuksköterskans förhållningssätt ansågs vara av vikt för att upprätthålla integriteten vid 

omvårdnad, behandling samt vid undersökningar. Kunskap och reflektion hos 

sjuksköterskan gällande integritetsskyddande beteenden hade en central roll för att 

patientens integritet skulle bibehållas. När integriteten tillvaratogs kunde patienter uppleva 

värdighet och därmed autonomi. Genom reflektion kring patientens upplevelse av integritet 

kan sjuksköterskan medvetandegöra sitt förhållningssätt i omvårdnaden. Genom detta kan 

nya kunskaper tillföras omvårdnadsprofessionen.  

 

Fortsatta studier   

Studierna till denna litteraturöversikt är utförda i östra delen av Europa och Asien. För att 

få en rättvis bild av patientens upplevelse av integritet bör fler studier utföras i fler delar av 

världen, då kulturen har betydelse för upplevelsen av integritet. Studier gällande miljöns 

utformning i akutsjukvården har studerats. Däremot saknas studier med syfte att förändra 

miljön så att upplevelsen av integritet förbättras, varför även detta fenomen behöver 

studeras vidare. Fortsatt forskning för att ta fram olika modeller för hur sjuksköterskan kan 
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tillvarata patientens integritet är av vikt. I en studie påvisades att patientens upplevelse av 

integritet förbättrades då sjuksköterskan erhållit utbildning i att tillvarata patientens 

integritet.  

 

Klinisk tillämpbarhet   

Patientens upplevelse av integritet kan förbättras genom att medvetandegöra vikten av 

reflektion kring sjuksköterskans förhållningssätt och bemötande vid omvårdnad. 

Utbildning för sjuksköterskan kan skapa nya integritetsskyddande beteenden, vilket bidrar 

till bibehållen integritet och därmed värdighet hos patienten. Vårdrelationen kan förbättras 

om patienten får sin integritet bevarad. Vilket även kan skapa ett bättre arbetsklimat för 

sjuksköterskan.   
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 I 

BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara 

att utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Deltagargruppen är otillräckligt beskriven. 

Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 



II 

BILAGA B 

 

Matris över inkluderade artiklar  

  

Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Aküz, E., & 

Erdemir, F. 

2013 

Turkiet  

Surgical 

patients´and 

nurses´opinions 

and 

expectations 

about privacy in 

care 

Att fastställa åsikter 

och förväntningar 

gällande effekten 

av omvårdnad på 

integritet ur 

kirurgiska 

patienters och 

sjuksköterskors 

perspektiv på en 

akutvårdsavdelning. 

Design: En mixad studie. 

Urval: Vuxna, operation 

mellan 15 mars till 15 maj, 

2008 samt ansvariga 

sjuksköterskor.  

Datainsamling: 

semistrukturerade intervjuer 

bestående av öppna frågor 

samt frågor utifrån en 

likertskala. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys samt SPSS 

12.0. 

 

 

 

 

 

149 

(-) 

 

Patienterna var mest nöjda med 

hur integriteten togs tillvara och 

mindre nöjda med sekretess 

gällande personlig information. 

Sjuksköterskor fokuserade på 

den fysiska aspekten av 

integritet medan patienterna lade 

vikten vid psykosociala, 

informativa samt fysiska 

aspekten av integritet. 

K+P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 



III 

Matris över inkluderade artiklar 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bryant, D., & 

Adams, J. 

2009 

England 

Experience of mixed-

sex bays in a general 

hospital 

Att undersöka 

patienter och 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

omvårdnad i 

mixade 

flerbäddssalar på 

en 

akutvårdsavdelning 

Design: Kvalitativ metod. 

Urval: kirurgisk- och 

traumaavdelning, patienter inlagda 

på mixade flerbäddssalar samt 

ansvariga sjuksköterskor. 

Datainsamling: Inspelade 

semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys 

12 

(-) 

Resultatet genererade i 5 

olika teman. 

Sjuksköterskornas 

kommunikation, 

relationerna i 

flerbäddssalen, andra 

patienters reaktioner, 

patientens första reaktion, 

medvetenhet om 

organisationens 

problematik och 

omvårdnad på en mixad 

avdelning. 

K 

II 

Ebrahimi, H., 

Torabizadeh, 

C., 

Mohammadi, 

E., & 

Valizadeh, S. 

2012 

Iran 

 

 

Patients´perception of 

dignity in Iranian 

healthcare setting: a 

qualitative content 

analysis 

Att undersöka 

värdighet ur 

patientens 

perspektiv på en 

akutvårdsavdelning 

i Iran. 

Design: kvalitativ tvärsnittsstudie. 

Urval: vuxna, inga 

kommunikationssvårigheter, 

inlagda på medicin- eller 

kirurgavdelning. 

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer i 32-90 minuter, 

observationer i 2 timmar. 

Analys: kvalitativ innehållsanalys 

20 

(-) 

 

Fyra teman med 

tillhörande nio kategorier 

hittades: avsaknad av 

respekt gällande 

integritet, söka en fristad, 

sjukvårdspersonal 

kommunicerar 

otillräckligt samt ignorans 

för anhörigvårdare. 

K+P 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



IV 

Matris över inkluderade artiklar  

 

Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Eyni, E., 

Hasani, A., 

Fereidouni, P., 

& Seyed Andi, 

J. 

2017 

Iran 

 

 

 

 

Effect of nursing 

staff training on 

respecting the 

privacy of patients 

in the emergency 

department 

Att undersöka 

effekten av 

utbildning hos 

sjuksköterskor, 

gällande att 

tillvarata 

integriteten hos 

patienter på en 

akutmottagning. 

Design: Kliniskt kontrollerad 

studie 

Urval: vuxna, medvetande, ingen 

psykisk ohälsa, förmåga att 

medverka. 

Datainsamling: Ett frågeformulär 

angående integritet i båda 

grupperna före och efter 

interventionen. 

Analys: Deskriptiv statistik samt 

SPSS 19. 

 

400 

(-) 

 

Kontrollgruppen och 

interventionsgruppen hade 

liknande resultat innan 

interventionen. 

Interventionsgruppen fick 

signifikant ökning av poäng i 

integritetstestet efter 

interventionen. 

CCT 

I 

Humayun, A., 

Fatima, N., 

Naqqash, S., 

Hussain, S., 

Rasheed, A., 

Imtiaz, H., & 

Imam, S. 

Z.,2008 

Pakistan 

 

Patients´perception 

and actual practice 

of informed 

consent, privacy 

and confidentiality 

in general medical 

outpatient 

departments of two 

tertiary care 

hospitals of Lahore 

Att studera 

patientens 

upplevelse av 

integritet, 

sekretess och 

informerat 

samtycke på 

akutmottagningen, 

på två sjukhus. 

Design: Tvärsnittsstudie 

Urval: Patienter från ett privat 

sjukhus och ett offentligt 

sjukhus, var 10:e patient på 

akutmottagningen. 

Datainsamling: 

Observationsstudie samt ett 

frågeformulär innehållande tre 

frågor enligt nominalskalan. 

Analys: SPSS 12.0 

186 

(-) 

Informerat samtycke erhölls i 

större utsträckning på det 

privata sjukhuset jämfört med 

det offentliga. Patienterna på 

det privata sjukhuset upplevde 

en viss grad av integritet i 

större utsträckning än på det 

offentliga sjukhuset. 

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



V 

Matris över inkluderade artiklar  

 

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Jangland, E., 

Kitson, A., & 

Muntlin. 

Athlin, Å. 

2015 

Sverige  

Patients with acute 

abdominal pain 

describe their 

experiences of 

fundamental care 

across the acute 

care episode: a 

multi-stage 

qualitative case 

study 

Att undersöka 

patienters 

perspektiv av 

grundläggande 

omvårdnad under 

det akuta 

omhändertagandet 

hos patienter med 

buksmärta på ett 

sjukhus. 

Design: Kvalitativ fallstudie 

Urval: vuxna, olika typer av 

buksmärta, talar svenska medicinskt 

stabil och inga 

kommunikationssvårigheter. 

Datainsamling: Intervjuer på 

akutmottagningen, på 

vårdavdelningen samt efter 

utskrivning. Intervjuerna varade 10-

50 minuter. 

Analys: Innehållsanalys 

5 

(-) 

 

Resultatet presenteras av 

fem patientfall och deras 

upplevelse av vården. 

Patienterna upplevelse av 

grundläggande omvårdnad 

såg olika ut och var 

beroende av i vilken 

utsträckning de deltog i sin 

egen vård. 

 

 

K 

I 

Kerr, D., 

McKay, K., 

Klim, S., 

Kelly, A. M., 

& McCann, 

T. 

2013 

Australien 

Attitudes of 

emergency 

department 

patients about 

handover at the 

bedside. 

Att undersöka hur 

patienten på 

akutmottagningen 

upplever 

överrapportering 

vid sängen. 

Design: Kvalitativ, deskriptiv studie. 

Urval: vuxna, tala engelska, 

medicinskt stabila, inga 

kommunikationssvårigheter samt 

upplevt minst ett skiftbyte med 

överrapportering vis sängen. 

Datainsamling: Semistrukturerade, 

inspelade intervjuer på 20 minuter. 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys. 

 

30 

(-) 

 

Två teman och tre subteman 

presenteras i resultatet.  

Deltagande vid 

överrapportering vid sängen 

förbättrar den individuella 

omvårdnaden. Det andra 

temat innefattar bevarandet 

av integritet och sekretess 

vid överrapportering. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 



VI 

Matris över inkluderade artiklar 

  

Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kim, K., 

Han, Y., & 

Kim, J. S. 

2016 

Korea  

Nurses´and 

patients´perception 

of privacy 

protection 

behaviours and 

information 

provision 

Att studera vikten av 

att skydda patientens 

integritet och ge dem 

adekvat information 

ur patienternas och 

sjuksköterskornas 

perspektiv på 

akutvårdsavdelningar. 

Design: Deskriptiv 

tvärsnittsstudie. 

Urval: äldre än 19 år, inlagd på 

medicinsk- eller kirurgisk 

avdelning samt ansvarig 

sjuksköterska. 

Datainsamling: Frågeformulär 

enligt en fempoängsskala. 

Analys: SPSSS 20.0 samt IPA 

400 

(-56) 

(-34) 

 

 

Sjuksköterskornas prestation 

gällande att tillvarata 

patientens integritet samt 

tillhandahållandet av adekvat 

information var lägre jämfört 

med betydelsen av detta. 

Patienterna upplevde att 

betydelsen av detta var lägre 

än sjuksköterskorna 

prestation. 

P 

I 

Koivula- 

Tynnilä, H., 

Axelin, A., 

& Leino-

Kilpi, H. 

2018 

Finland 

Informational 

Privacy in the 

Recovery Room-

Patients´ 

Perspective 

Att skildra hur 

patienten upplever 

informativ integritet 

samt hur detta främjas 

på uppvaket från två 

akutvårdsavdelnigar. 

Design: deskriptiv, kvalitativ 

intervjustudie. 

Urval: patienter på uppvaket, 

vuxna, talar finska, inga 

kommunikationssvårigheter, 

vistelse över 30 minuter. 

Datainsamling: Inspelade, 

semistrukturerade intervjuer, i ca 

24 minuter efter uppvaket samt 

ett frågeformulär. 

Analys: Induktiv innehållsanalys. 

17 

(-) 

 

Informationssekretess 

innefattar privat information 

om patienters hälsotillstånd 

samt hur detta upprätthålls av 

sjukvårdspersonal och 

patienter. Detta ansågs vara 

av signifikant vikt relaterat 

till andra patienter.  

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar  

 

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Lin, Y. K., & 

Lin, C. J. 

2011 

Taiwan 

 

  

Factors predicting 

patients´ perception 

of privacy and 

satisfaction for 

emergency care 

Att identifiera faktorer 

på akutmottagningen 

som är avgörande för 

uppfattningen av 

integritet och 

tillfredsställelse ur 

patientens perspektiv. 

Design: Tvärsnittsstudie. 

Urval: vuxna, ingen psykisk 

ohälsa, tala och skriva 

mandarin. 

Datainsamling: 

Frågeformulär med en 

femgradig likertskala. 

Analys: STATA 10.1 

 

364 

(-51) 

 

Integritet var av stor vikt 

enligt patienterna under 

vistelsen inom 

akutsjukvården. Faktorer som 

påverkar integriteten: överhör 

information, exponering av 

kropp, olämpliga 

konversationer samt miljö. 

P 

I 

Lin, Y. P., 

Tsai, Y. F., & 

Chen, H. F. 

2011 

Taiwan  

Dignity in care in 

the hospital setting 

from patients´ 

perspective in 

Taiwan: a 

descriptive 

qualitative study 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka 

patientens perspektiv 

av värdighet i 

omvårdnaden på en 

akutvårdsavdelning i 

Taiwan. 

Design: deskriptiv, 

kvalitativ studie. 

Urval: sjukhusvistelse över 

tre dagar, över 20 år, ingen 

psykisk ohälsa, tala 

kinesiska eller taiwanesiska. 

Datainsamling:  

semistrukturerade  inspelade 

intervjuer, 30-60 minuter. 

Analys: kvalitativ 

innehållsanalys 

40 

(-) 

 

Resultatet genererade i sex 

teman: känsla av autonomi, 

respekterad som individ, 

ingen kroppsexponering, 

sjuksköterskans omvårdnad, 

sekretess av hälsoinformation 

samt omgående hjälp vid 

behov. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar 

 

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Lupieri, G., 

Creatti, C., 

& Palese, 

A. 

2016 

Italien 

 

 

 

Cardio-thoracic 

surgical patients´ 

experience on 

bedside nursing 

handovers: 

Findings from a 

qualitative study 

Att beskriva 

patienters upplevelse 

av överrapportering 

vid sängen efter 

thoraxkirurgi på en 

akutvårdsavdelning. 

Design:  Deskriptiv, kvalitativ 

studie. 

Urval: thoraxpatienter, varit med 

om två skiftbyten, vuxna, tala 

italienska, medicinskt stabil, inga 

kommunikationssvårigheter. 

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer som varade max 21 

minuter. 

Analys: Innehållsanalys. 

14 

(-) 

 

Resultatet gav fyra teman: ny 

upptäckt av omvårdnad, 

delaktighet vid en 

överrapportering vid sängen, 

erfarenheter av paradoxen 

sekretess samt att inneha 

kontroll över sin situation. 

K 

I 

Marin, C. 

R., 

Gasparino, 

R. C., & 

Puggina, A. 

C. 

2018 

Brasilien 

 

 

 

The perception of 

territory and 

personal space 

invasion among 

hospitalized 

patients 

Att belysa patientens 

upplevelse av intrång 

i den personliga 

sfären samt att 

utvärdera hur 

personliga 

egenskaper och miljö 

påverkar 

uppfattningen på 

akutvårdsavdelningar. 

Design: Tvärsnittsstudie.  

Urval: 18-60 år, inlagda mer än 24 

timmar på förlossningen, 

internmedicinavdelning eller inom 

avdelningen för patienter som 

innehar en privat 

sjukvårdsförsäkring. 

Datainsamling: Frågeformulär med 

en sjugraders likertskala. 

Analys: SPSS 20.0 

300 

(-) 

 

Patienters uppfattning av 

överträdelser gällande den 

territoriella integriteten var 

större än överträdelser av den 

personliga integriteten. De 

patienter som hade barn eller 

bodde med en person i 

hemmet upplevde större 

överträdelser av det 

territoriella utrymmet än 

andra. 

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar 

 

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

McMurray, 

A., Chaboyer, 

W., Wallis, 

M., Johnson, 

J., & Gehrke, 

T. 

2010 

Australien 

Patients´ perspective 

of bedside nursing 

handover 

Att undersöka 

patientens 

deltagande i 

överrapporteri

ng vid sängen 

ur patientens 

perspektiv på 

akutvårdsavdel

ningar. 

Design: deskriptiv, kvalitativ 

studie. 

Urval: engelska, inlagda mer 

än 24 timmar, klarar av en 

intervju på 30-60 minuter. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade, inspelade 

intervjuer upp till 60 minuter. 

Analys: kvalitativ 

innehållsanalys 

10 

(-) 

 

Fyra teman hittades i analysen: 

patienterna värderade att delta i sin 

egen omvårdnad, rapportering vid 

sängen möjliggjorde rättning av 

felaktiga uppgifter, en del patienter 

valde att vara passiva i 

överrapportering, uppskattning av 

att inkluderas i vårdrelationen vid 

överrapportering. 

 

K 

I 

Olsen, J. C., 

Cutcliffe, B., 

& O´Brien, 

B. C. 

2008 

USA 

Emergency 

department design 

and patient 

perceptions of privacy 

and confidentiality 

Att fastställa 

om en ny 

design av 

akutmottagnin

gen med en 

liknande 

patientgrupp 

ökar patientens 

upplevelse av 

integritet och 

sekretess. 

Design: Prospektiv, icke-

kontrollerad studie. 

Urval: engelska i tal och 

skrift, vuxna eller barns 

föräldrar.  

Datainsamling: 

Frågeformulär utifrån 

nominalskalan. 

Analys: SPSS 14.0 

370 

(-26) 

 

Patienterna i studien överhörde 

information om sig själva eller 

andra patienter i större utsträckning 

innan renoveringen av 

akutmottagningen. Vistelsen på 

akutmottagningen var 15 minuter 

kortare efter renoveringen. Innan 

renoveringen uppgav patienterna 

att de hörde olämpliga 

kommentarer av sjukvårdspersonal 

i större utsträckning än efter 

renoveringen. 

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar 

 

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ozturk, H., 

Sayligil, O., 

Musmul, A., & 

Acar, N. E. 

2018 

Turkiet 

  

The Perception 

of Privacy in  

the Emergency 

Department: 

Medical Faculty 

Hospital as a 

Case in Point 

Att beskriva 

upplevelsen av 

integritet hos 

patienter som 

genomgått 

medicinsk 

behandling och 

sjukvård på 

akutmottagningen. 

Design: Prospektiv, icke-

kontrollerad studie. 

Urval: vuxna, vid medvetande, 

inga 

kommunikationssvårigheter, 

ingen vård i traumarummet. 

Datainsamling: Frågeformulär 

med en femgradig likertskala 

samt intervjuer. 

Analys: SPSS Statistics 21 

 

228 

(-) 

 

22 patienter ändrade inte 

informationen de gav till 

sjukvårdspersonal trots att den 

kan överhöras av andra. 146 

patienter ansåg att det var av 

vikt att uppmärksamma 

integriteten på 

akutmottagningen. 

Upplevelsen av integritet är 

åldersbundet. 

P 

I 

Turris, S. A., & 

Johnson, J. L. 

2008 

Kanada 

 

 

 

Maintaining 

Integrity: 

Women and 

Treatment 

Seeking for the 

Symptoms of 

Potential 

Cardiac Illness 

Att undersöka hur 

kvinnor som söker 

vård för potentiella 

hjärtsjukdomar, hur 

de tolkar 

symptomen, tar 

beslut om att söka 

vård samt förstår 

vårderfarenheterna 

på 

akutmottagningen. 

 

Design: Kvalitativ, 

observationsstudie 

Urval: kvinnor, hjärtsjukdom, 

vuxen, hemodynamiskt stabil, 

talar engelska, ge sitt 

informerade samtycke. 

Datainsamling: intervjuer samt 

naturalistiska observationer. 

Analys: grounded theory. 

16 

(-) 

 

Basen I att upprätthålla 

integriteten identifierades 

genom tre faser: 

överlämnandet av autonomin 

till sjukvårdspersonalen, 

motstå störningar i det dagliga 

livet samt integrera kunskaper 

och erfarenheter. 

K+P 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet
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