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Sammanfattning Många patienter vårdas varje år på sjukhus. Vårdtiden innebär en 

stor omställning för patienten eftersom den bidrar till en förändrad 
situation där patienten kan uppleva bristfällig kontroll över det 
privata. Det är en utmaning för hälso- och sjukvårdspersonal att 
behandla patientens sjukdom och samtidigt i omvårdnaden arbeta 
för att patientens personliga sfär bibehålls. Syftet med 
litteraturstudien var att belysa patientens personliga sfär i 
omvårdnaden under vårdtiden på sjukhus. Studien genomfördes 
som en litteraturstudie och baserades på 14 vetenskapliga artiklar. 
Resultatet visade fem kategorier som var betydelsefulla för 
patientens personliga sfär inom omvårdnad. Dessa var 
patientrelaterade aspekter, sjuksköterskerelaterade aspekter, val-
möjlighet och kontroll, samtal samt vårdmiljö. Det finns mycket 
som sjuksköterskan och annan hälso- och sjukvårdspersonal kan 
göra i sitt arbete för att främja ett bibehållande av patientens per-
sonliga sfär, men hur patienten upplever detta är ändå alltid 
individuellt. Forskning bör i framtiden inriktas på att lyfta fram 
patientens behov av en personlig sfär för att göra hälso- och sjuk-
vårdspersonal uppmärksamma på detta behov. 
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Abstract A lot of patients are annually treated in hospitals. It is a major 

change to the patient to be cared for in a hospital where he might 
experience insufficient control over his privacy. It is a challenge 
for the health care professionals to treat the patient, and at the 
same time maintain the patients’ privacy in the health care. The 
aim of this literature review was to illuminate patients’ privacy in 
the care during the hospital stay. The study was conducted as a 
literature review and it is based upon 14 scientific articles. The 
results showed five important categories to patients’ privacy 
within the healthcare. These were aspects related to the patient, 
aspects related to the nurse, options and control, conversations and 
health care environment. There is much that nurses and other 
health care professionals can do to maintain the patients’ privacy, 
but it is individual how the patient experiences this. Future 
research should focus on the patients’ need for privacy and make 
health care professionals attentive to this. 
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Inledning 

 
Det privata hos en människa, relaterat till skydd för hemmet samt privat- och familjelivet fast-
slås som en mänsklig rättighet enligt Förenta Nationerna [FN] (FN, 2008). Människans 
värdighet och lika värde samt att individen betraktas som unik är grundläggande i de 
mänskliga rättigheterna.  
 
Inom den svenska hälso- och sjukvården regleras kraven för en god vård och omvårdnad i 
Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763). Detta inbegriper bland annat att hälso- och 
sjukvårdspersonal ska tillgodose patienternas trygghet samt respektera deras självbestäm-
mande och integritet. Det är också av stor vikt att de tar hänsyn till och respekterar männi-
skors lika värde samt individens värdighet. Patientens rättighet till att få bibehålla det privata 
regleras utifrån Sekretesslagen (SFS 1980:100), som omfattar hälso- och sjukvårdspersona-
lens sekretess beträffande skriftliga och muntliga uppgifter om den enskilda patientens 
personliga förhållanden. Sådana uppgifter inkluderar bland annat en persons sinnestillstånd, 
familjeförhållanden och hälsotillstånd. 
 
Antal vårdtillfällen inom den svenska slutenvården uppgick, enligt de senaste statistik-
uppgifterna år 2006, till 1 490 800 personer (Socialstyrelsen, 2007). Hur länge en patient 
vårdas på sjukhus varierar från individ till individ. Medelvårdtiden för en patient var år 2006, 
6,1 dygn enligt Socialstyrelsen (2007). När en människa blir inlagd på sjukhus innebär det en 
stor omställning (Album, 1997). Oavsett om inläggningen är akut eller planerad befinner sig 
patienten i en främmande miljö. Patienten måste hantera sin situation som sjuk och samtidigt 
bemästra den förändrade tillvaron som sjukhusmiljön bidrar till. Under vårdtiden ställs pati-
enten inför många nya möten, såväl med personal som med andra patienter. Detta bidrar till 
en förändrad situation för patienten då ställning ska tas till hur mycket som ska utelämnas om 
sig själv och det privata. Vårdtiden på sjukhus kan dessutom leda till att patienten upplever 
bristfällig kontroll över det som innefattar det privata. Leino-Kilpi et al. (2000) framhåller det 
privata som en personlig sfär, vilken kan tillgodoses på olika sätt under vårdtiden på sjukhus. 
Detta omfattar bland annat patientens rätt att bli bemött som en unik individ.  
 
Hur patienten upplever den personliga sfären under vårdtiden på sjukhus är intressant att be-
grunda, då det är en mänsklig rättighet att få det privata skyddat och bibehållet oavsett var 
människan befinner sig. 
 
 

Bakgrund 

Människans rätt till att få vara privat uttrycktes redan 1890 av Warren och Brandeis, enligt 
Leino-Kilpi et al. (2000). Warren och Brandeis var bland de första som likställde rätten till att 
få vara privat, med en individs rättighet till att själv få bestämma vad som ska delges andra. 
Sett ur ett historiskt perspektiv har detta område inom hälso- och sjukvården inte varit särskilt 
omdiskuterat. 
 
Det privata hos människan kan i det engelska språket uttryckas som privacy (Leino-Kilpi et 
al., 2000). Privacy är mycket svårt att definiera och det finns ingen vedertagen definition av 
begreppet. Den beskrivning som Leino-Kilpi et al. (2000) utgår från är att privacy kan 
betraktas som människans innersta rum, en personlig sfär. Begreppet privacy översätts till 
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”ostördhet, privatliv i enrum mellan fyra ögon eller i stillhet” i Norstedts Stora Engelsk-
Svenska Ordbok (2000, s. 1011). ”Hemlighållande, förtegenhet, hemlighet” är ytterligare 
översättningar. Enligt Nationalencyklopedin [NE] översätts privacy till ”avskildhet, ostördhet, 
privatliv och sekretess” (NE, 2008, i.s.). Det beskrivs också som personlig integritet. 
Andersson (1996) kopplar samman begreppet personlig sfär med integritet genom att poäng-
tera att den personliga sfären är en del av integriteten. Vidare betonas att det är betydelsefullt 
att den personliga sfären respekteras och blir en plats där människan kan få vara privat, ostörd 
och fri från andras intrång. I NE definieras personlig integritet som ”rätten till att få sin per-
sonliga egenart och inre sfär respekterad och att inte personligen utsättas för störande 
ingrepp” (NE, 2008, i.s.). NE framhåller även att den personliga integriteten står i nära sam-
band med människans värdighet. Värdighet definieras som ”bestämd känsla av vad som är 
värdigt beteende för den egna personen” (NE, 2008, i.s.). 
 
Utifrån ovanstående beskrivning och översättningar av begreppet privacy, används personlig 

sfär som ett uttryck för privacy och det privata i denna litteraturstudie. NE (2008) framhåller 
att den personliga integriteten har ett samband med personlig sfär respektive värdighet, därför 
används även integritet och värdighet i litteraturstudien för att belysa patientens personliga 
sfär.  
 
Begreppet personlig sfär kan vid en definition delas upp i orden personlig respektive sfär. 
Ordet personlig betyder enligt NE, ”det som avser eller tillhör enskild(a) person(er) vars 
identitet kan vara bestämd eller obestämd” (NE, 2008, i.s.). En ytterligare beskrivning görs i 
termer av det ”som rör det privata eller intima delar av någons liv” (NE, 2008, i.s.). Att vara 
privat eller enskild är enligt NE ytterligare två ord som hjälper till att förklara ordet personlig. 
Ordet sfär betyder, enligt NE, ”helt runt tredimensionellt föremål, klot, naturligt avgränsat 
ofta abstrakt område” (NE, 2008, i.s.). Ordet förklaras också med ”intimsfär, intressesfär, 
ämnessfär samt hennes privata sfär” (NE, 2008, i.s.). 
 
Leino-Kilpi et al. (2000) sammanfattar, utifrån andra forskares resonemang, den personliga 
sfären i fyra olika dimensioner, dessa är fysisk, psykisk, social och informativ. Den fysiska 
dimensionen beskrivs som en osynlig plats runt människokroppen. Denna plats avgör således 
i vilken utsträckning någon är tillgänglig för andra. Den fysiska dimensionen av personlig sfär 
baseras på en subjektiv uppfattning och kan beskrivas enligt Leino-Kilpi et al. (2000), som en 
bubbla som ständigt omger individen och medför trygghet. Bubblans storlek varierar bero-
ende på olika faktorer, exempelvis ålder, kultur och kön. Den psykiska dimensionen av per-
sonlig sfär innefattar en människas rätt och möjlighet till att få uttrycka värderingar och 
åsikter samt rätten till att själv få bestämma till vem och under vilka omständigheter som tan-
kar, känslor och privat information ska delges andra. Den sociala dimensionen omfattar indi-
videns möjlighet och strävan till att hantera sociala situationer, exempelvis för att klara av 
samspel med andra människor och bibehålla sin ställning som en unik individ. Människors 
kulturella bakgrund har en stark påverkan på denna dimension, eftersom det kan skilja sig åt 
mellan hur människor från olika kulturer hanterar och bibehåller den personliga sfären. Indivi-
dens kontroll över vilka människor som ingår i det sociala samspelet samt hur ofta och hur 
länge denna interaktion äger rum är viktigt inom den sociala dimensionen. Den informativa 
dimensionen omfattar människans rätt till att själv få bestämma hur, när och i vilken utsträck-
ning konfidentiella uppgifter ska delges till andra människor eller organisationer. Den infor-
mativa dimensionen omfattar främst skydd för datahantering och dataintrång.  
 
En människas bibehållande av den personliga sfären kan såväl begränsas som främjas av inre 
och yttre faktorer (Leino-Kilpi et al., 2000). Inre begränsande faktorer omfattar exempelvis 
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individens egen känsla av att den personliga sfären begränsas. Yttre begränsande faktorer 
utgörs av till exempel sociala relationer och personliga gränser. De begränsande sociala 
relationerna omfattas bland annat av att behöva avslöja privat information inför andra eller 
tvingas vara tillsammans med obekanta. Personliga gränser innefattar brist på avskildhet samt 
onödig exponering och andras beröring av kroppen. Album (1997) framhåller att patienter 
som vårdas på sjukhus möter många andra patienter och det är vanligt att rum delas med 
någon obekant, vilket kan upplevas som begränsande för den personliga sfären. Enligt Album 
(1997) samt Jahren Kristoffersen och Nortvedt (2005) utgör oftast sängen, sängbordet, ett 
skåp och en stol en del av patientens personliga sfär. Album (1997) menar att patientsängen 
utgör basen, hemmet under vårdtiden. Patientens relation till hälso- och sjukvårdspersonal 
samt närheten till andra patienter kan begränsa den personliga sfären. På sjukhus är det vanligt 
förekommande, enligt Jahren Kristoffersen och Nortvedt (2005), att patienter inte alltid 
betraktas som unika eller enskilda individer, utan tillskrivs en roll som enbart patient. De inre 
faktorer, som främjar en människas bibehållande av den personliga sfären (Leino-Kilpi et al., 
2000) omfattar individens sätt att uttrycka sig på, så som verbal respektive icke-verbal 
kommunikation. Dessa faktorer är viktiga för att individen ska kunna uttrycka sina behov och 
få de tillgodosedda. De yttre främjande faktorerna omfattar hälso- och sjukvårdspersonal samt 
hälso- och sjukvårdsorganisationen. Hälso- och sjukvårdspersonal utgör en viktig del för 
patientens bibehållande av den personliga sfären eftersom de kan ge patienten fysisk 
avskildhet, bygga upp patientens förtroende för vården samt ge tillräcklig information. Hälso- 
och sjukvårdsorganisationen ansvarar för att den fysiska vårdmiljön utformas så att patientens 
personliga sfär kan bibehållas. Enligt McKenna (2005) är det viktigt som hälso- och 
sjukvårdspersonal att utifrån patientens önskemål kunna erbjuda avskildhet då privata samtal 
äger rum.  
 
Sjuksköterskan ansvarar för patientens omvårdnad i sin yrkesprofession (Jahren Kristoffersen, 
Nortvedt & Skaug, 2005). Omvårdnad kan betraktas som praktisk yrkesutövning med ett 
etiskt förhållningssätt. Sjuksköterskans etiska regler finns beskrivna i International Council of 
Nurses [ICN] etiska kod för legitimerad sjuksköterska (Swenurse, 2005). Sjuksköterskan 
utgör enligt denna kod, en viktig del och ansvarar för att en god omvårdnad ges, där männi-
skans rättigheter, värderingar, erfarenheter och trosuppfattning respekteras. Sjuksköterskan 
ska dessutom bevara konfidentiell information, samt med gott omdöme avgöra när sådan 
information får anförtros åt andra. I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 
(Socialstyrelsen, 2005) beskrivs värdet av en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt i om-
vårdnaden. Omsorg och respekt ska uppvisas gentemot patientens autonomi, integritet och 
värdighet.  
 
Hälso- och sjukvårdspersonals respekt för patientens personliga sfär är enligt Leino-Kilpi et 
al. (2000), en viktig del för en god omvårdnad. Genom att hälso- och sjukvårdspersonal 
respekterar patientens personliga sfär, blir det för patienten möjligt att bibehålla denna sfär. 
Begreppet bibehålla innebär ”hålla kvar i oförändrat tillstånd” (NE, 2008, i.s.) och det har ett 
nära samband med begreppet bevara. Album (1997) framhåller att alla människor är unika 
som individer och därför varierar sannolikt upplevelsen av tiden på sjukhus, det vill säga 
vårdtiden, från person till person.  
 
För att förbättra förståelsen för hur patientens personliga sfär kan bibehållas i omvårdnaden 
under vårdtiden på sjukhus, fokuserar denna litteraturstudie på vad som kan påverka denna 
sfär. Patienters och hälso- och sjukvårdspersonals beskrivning av detta fenomen är således 
intressant att belysa. 
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patientens personliga sfär i omvårdnaden under 
vårdtiden på sjukhus. 
 
 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie. En litteraturstudie är enligt Forsberg och 
Wengström (2003), en systematisk studie där vetenskapliga artiklar kritiskt och metodiskt 
granskas utifrån ett syfte. En litteraturstudie ska ge en översikt av tidigare forskning inom 
området.  
 
 

Datainsamling 
Vetenskapliga artiklar till litteraturstudien söktes i databaserna; CINAHL, Academic Search 
Elite, PubMed och HighWire Press. Även databaserna Psychinfo och Science Direct genom-
söktes, men då inga ytterligare artiklar påträffades, kommer dessa sökningar inte att redovisas. 
Samtliga sökningar genomfördes 080228. Sökningarna i databaserna utgick från sökorden 
hospital och care som sedan kombinerades med patients privacy/privacy, personal 

bounderies, personal space, confidentiality, integrity eller human dignity/dignity. I CINAHL 
användes funktionen Major Headings [MH] för sökorden personal bounderies, privacy and 

confidentiality och human dignity. I Academic Search Elite användes Subject Terms [DE] för 
sökorden privacy, personal space, integrity och dignity. I PubMed användes funktionen 
Medical Subject Headings [MeSH] för sökorden personal space och privacy, dessutom söktes 
integrity och dignity endast i titeln [Ti]. I HighWire Press avgränsades sökningarna till att 
sökorden hospital, patients privacy, personal space, integrity och dignity enbart skulle finnas i 
titeln eller sammanfattningen. Vid datainsamlingen exkluderades population under 18 år, 
liksom vetenskapliga artiklar som behandlade sekretess gällande journalhandlingar. Inklu-
sionskriterierna för samtliga databaser var att artiklarna hade publicerats mellan åren 1998-
2008 och att de var författade på engelska. I CINAHL var inklusionskriteriet också att artik-
larna var vetenskapligt granskade (research article). I Academic Search Elite inkluderades 
artiklar som var publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter (scholarly peer reviewed 
journals). Inklusionskriteriet i PubMed var att artiklarna skulle ha en sammanfattning. Totalt 
gav databassökningen 418 träffar.  
 
Artiklarnas titlar granskades utifrån problemområdet. De artiklar som inte bedömdes handla 
om ämnet valdes bort. I de artiklar där titeln motsvarade problemområdet genomlästes sam-
manfattningen och de som svarade mot syftet valdes ut till första urvalet. Totalt genomlästes 
91 sammanfattningar. Fyra artiklar beställdes via Högskolebiblioteket i Halmstad, resterande 
skrevs ut i fulltext. Manuell sökning tillämpades utifrån referenser från artiklar i insamlingen 
från databaserna. Två vetenskapliga artiklar framkom genom denna sökning. Datainsamlingen 
resulterade slutligen i 20 artiklar. Sökhistoriken redovisas i tabell 1. Artiklarna genomlästes 
och efter första granskningen exkluderades sex artiklar. Av dessa uppfyllde två inte veten-
skaplig kvalitet och tre valdes dessutom bort på grund av att författaren till artiklarna baserat 
studien på samma populationsgrupp. En beställd artikel valdes bort på grund av för lång 
leveranstid. Efter andra urvalet återstod alltså 14 artiklar, varav 8 var kvantitativa och 6 var 
kvalitativa. Dessa tilldelades ett arbetsnummer för att lättare hållas isär. Utifrån Carlssons & 
Eimans granskningsmall (Carlsson och Eiman, 2003) för kvalitativa respektive kvantitativa 
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studier, bedömdes artiklarnas vetenskapliga kvalitet och värderades enligt en tregradig skala. 
De 14 artiklar som utgjorde det andra urvalet värderades vara av grad I eller grad II (se bilaga 
I). 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1. Sökhistorik utifrån databassökning.  
Databas Datum Sökord Limits Antal 

träffar 
Genomlästa 
sammanfatt-
ningar 

Urval 1 Urval 2 
Valda 
artiklar 

CINAHL 
 

080228 (Personal 
bounderies [MH] 
OR Privacy and 
confidentiality 
[MH]) AND 
Hospital* [in 
Abstract] AND Care 
 

1998-2008, 
Research 
article, 
English 

50 10 6 4 

CINAHL 
 

080228 (Human dignity 
[MH] OR integrity) 
AND Hospital* [in 
Abstract] AND Care 
 

1998-2008, 
Research 
article, 
English 

64 11 (1) 1 1 

Academic 
Search 
Elite 
 

080228 (Privacy [DE] OR 
Personal space 
[DE]) AND 
Hospital* [in 
Abstract] AND Care 
 

1998-2008, 
Scholarly 
(peer 
reviewed) 
journals 

21 7 (2) 2 1 

Academic 
Search 
Elite 
 
 

080228 (Integrity [DE] OR 
Dignity [DE]) AND 
Hospital* [in 
Abstract] AND Care 

1998-2008, 
Scholarly 
(peer 
reviewed) 
journals 

21 5 (1) 0 0 

PubMed 
 

080228 (Personal space 
[MeSH] OR Privacy 
[MeSH]) AND 
Hospital AND Care 
 

1998-2008, 
Abstract, 
English 

127 19 (5) 7 5 

PubMed 
 
 

080228 (Integrity [Ti] OR 
Dignity [Ti]) AND 
Hospital AND Care 
 

1998-2008, 
Abstract, 
English 

36 17 (3) 1 0 

HighWire 
Press 
 

080228 Care [anywhere in 
text] AND Hospital* 
[in Title & abstract 
only] AND patients 
privacy [in Title 
only] 
 

1998-2008, 
All 
(including 
PubMed) 

22 11 (7) 0 0 

HighWire 
Press 
 

080228 Care [anywhere in 
text] AND (Personal 
space AND 
Hospital*) [in Title 
& abstract only] 
 

1998-2008, 
All 
(including 
PubMed) 

35 2 (1) 0 0 
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HighWire 
Press 
 

080228 Care [anywhere in 
text] AND Hospital* 
[in Title & abstract 
only] AND 
(integrity OR 
dignity) [in Title 
only] 
 

1998-2008, 
All 
(including 
PubMed) 

40 7 (3) 1 1 

Manuell 
sökning 

080228   2 2 2 2 

   Summa 
 

418 91 (23) 20 14 

 
(x) siffran som redovisas inom parantes upplyser hur många av artiklarna som påträffats i tidigare sökningar. 
 
 
 
 
 

Databearbetning 
De vetenskapliga artiklarna från datainsamlingen genomlästes noggrant och resultatdelen 
översattes och ett tema och fem kategorier kunde identifieras utifrån datamaterialet. Efter 
diskussion sammanställdes material till de olika kategorierna utifrån artiklarnas resultat. 
Temats och kategoriernas struktur prövades och förändrades ett flertal gånger under analys-
arbetet. Temat utgjordes slutligen av patientens personliga sfär och de fem kategorierna kom 
att vara patientrelaterade aspekter, sjuksköterskerelaterade aspekter, valmöjlighet och 

kontroll, samtal och vårdmiljö. En granskning av kategorierna gjordes för att kontrollera att 
datamaterialet hade kategoriserats in i rätt kategori, detta resulterade slutligen i litteratur-
studiens sammanförda resultat. För att förbättra överskådligheten av resultatet utarbetades en 
resultatmodell där temat och de fem kategorierna sammanställdes (se figur 1). 
 
 

Resultat 

Patientens personliga sfär under vårdtiden på sjukhus påverkas av patientrelaterade aspekter, 
sjuksköterskerelaterade aspekter, valmöjlighet och kontroll, samtal samt vårdmiljö. Det över-
gripande temat samt de fem kategorierna visas i figur 1.  
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Patientrelaterade aspekter 
Många patienter hade svårt att uttrycka sina förväntningar på bibehållandet av den personliga 
sfären under vårdtiden (Widäng, Fridlund & Mårtensson, 2008; Woogara, 2005). Patienterna 
som intervjuades uppgav enligt Malcolm (2005), att de accepterade att den personliga sfären 
begränsades till en viss grad under vårdtiden på sjukhus. Karro, Dent och Farish (2005) fann i 
sin enkätundersökning på en akutvårdsavdelning att majoriteten (86%) av patienterna ansåg 
det som viktigt att den personliga sfären bibehölls under vårdtiden. Näst intill alla patienter på 
vårdavdelningar upplevde enligt Woogara (2005), att det var av stor vikt att de fick sin per-
sonliga sfär respekterad. I fyra studier (Barlas, Sama, Ward & Lesser, 2001; Bäck & Wikblad, 
1998; Karro et al., 2005; Woogara, 2005) undersöktes om patienterna upplevde att de fick sin 
personliga sfär respekterad under vårdtiden. Två studier genomfördes på akutvårds-
avdelningar och de andra två på vårdavdelningar. Resultaten visade att flertalet av patienterna 
ansåg att den personliga sfären respekterades, oavsett vilken avdelning de vårdades på.  
 
I vilken utsträckning patienterna upplevde att deras personliga sfär respekterades berodde 
bland annat på kön (Bäck & Wikblad, 1998; Karro et al., 2005; Lemonidou et al., 2003). 
Kvinnor ansåg generellt att bibehållandet av den personliga sfären var viktigare i jämförelse 
med männen, både då det gällde kvinnliga patienter på akutvårdsavdelningar och vård-
avdelningar (Bäck & Wikblad, 1998; Karro et al., 2005). I studien av Lemonidou et al. (2003) 
framkom att kvinnliga kirurgpatienter i Finland i större utsträckning ansåg att deras personliga 
sfär blivit respekterad under vårdtiden på sjukhus, jämfört med manliga kirurgpatienter. 
 
Ålder var en annan faktor som inverkade på bibehållandet av patientens personliga sfär (Karro 
et al., 2005). Yngre patienter som vårdades på en akutvårdsavdelning ansåg det som viktigare 
att den personliga sfären respekterades, i jämförelse med vad äldre patienter på samma 
avdelning ansåg. Matiti och Trorey (2004) visade i sin intervjustudie att åldern påverkade 
upplevelsen av patienters värdighet och på så vis den personliga sfären. Det visades att hos 
både äldre och yngre patienter fanns det en uppfattning om att värdighet blev mer viktigt med 
stigande ålder. Det fanns däremot en generell åsikt bland alla patienter, oavsett ålder, att 

Patientens personliga sfär 

Vårdmiljö 
 

Valmöjlighet och kontroll 

 

Patientrelaterade aspekter 

Samtal 

Sjuksköterskerelaterade aspekter 

Figur 1. Tema och kategorier som belyser patientens personliga sfär under 

vårdtiden på sjukhus. 
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vårdtiden på sjukhus ofta förknippades med att värdigheten minskade, vilket majoriteten av 
patienterna var mentalt förberedda på. En patient uttryckte: ”I leave my dignity at the door 
and pick it when I go home” (Matiti & Trorey, 2004, s. 741). Patienterna ansåg att de kunde 
utstå att värdigheten minskade, så länge deras sjukdomstillstånd förbättrades.  
 
I Woogaras (2005) intervjustudie framkom att patienters upplevelser av personlig sfär stod i 
relation till hur sjuka de var. De patienter som var i återhämtningsfasen av sin sjukdom upp-
levde att den personliga sfären bibehölls i större utsträckning, i jämförelse med de patienter 
som befann sig mitt i sin sjukdomsperiod. I studien av Leino-Kilpi et al. (2002) framkom att 
ju mer omvårdnad patienterna behövde, desto mindre upplevde de att sjuksköterskorna 
respekterade deras personliga sfär. Tidigare erfarenhet av sjukvård var en annan faktor som 
påverkade patienters upplevelse av den personliga sfären (Bäck & Wikblad, 1998). De pati-
enter som vårdades för första gången på sjukhus hade en tendens till att skatta bibehållandet 
av den personliga sfären som mindre viktigt, jämfört med dem som hade varit inlagda på 
sjukhus tidigare. Längden på vårdtiden inverkade också på patienters upplevelse av bibehål-
landet av den personliga sfären (Lemonidou et al., 2003). Det visade sig att patienter som 
vårdats mindre än sju dagar på sjukhus, i jämförelse med dem som vårdats under en längre 
tid, ansåg att deras personliga sfär inte hade blivit respekterad i samma utsträckning. Bäck och 
Wikblad (1998) fann att patienter som vårdades under en längre tid på en vårdavdelning för-
väntade sig att deras personliga sfär bibehölls i större utsträckning, jämfört med patienter som 
vårdades under en kortare tid. Karro et al. (2005) framhöll att ju längre patienterna stannade 
på en akutvårdsavdelning, desto större var risken att deras personliga sfär begränsades. 
 
Kulturella skillnader påvisades bland nyblivna mödrar på BB-avdelningar i fem olika länder, 
då de i en enkätundersökning fick utvärdera hur de upplevde bibehållandet av den personliga 
sfären under vårdtiden (Leino-Kilpi et al., 2002). I en jämförelse mellan de länder som ingick 
i studien, ansåg mödrarna i Finland, Skottland och Tyskland att den personliga sfären bibe-
hölls i större utsträckning, än vad de nyblivna mödrarna i Spanien och Grekland ansåg. En 
annan enkätundersökning med kirurgpatienter utfördes i samma fem länder av Lemonidou et 
al. (2003), där patienter i Finland, Skottland och Tyskland ansåg att den personliga sfären 
respekterades i högre utsträckning än patienter i Spanien och Grekland.  
 
För att patienterna skulle få uppleva att värdighet och integritet bibehölls var det enligt 
Widäng et al. (2008) samt Widäng och Fridlund (2003), viktigt för patienterna att de inte 
endast tillskrevs en roll som patient, utan sågs som unika. När patienten blev sedd som en hel 
person med unika behov gavs möjlighet till att känna välbefinnande (Widäng & Fridlund, 
2003). Enligt Widäng et al. (2008) upplevde patienterna att de fick sin värdighet respekterad 
när de blev bekräftade, förstådda och fick sina behov tillgodosedda.  
 
 

Sjuksköterskerelaterade aspekter 
Sjuksköterskors attityder visade sig ha ett samband med bibehållandet av patientens person-
liga sfär (Tabak & Ozon, 2004). Sjuksköterskor med mer positiv attityd till ett bibehållande, 
betraktade detta som en naturlig och självklar del i arbetet. Ju mer medvetenhet det fanns hos 
sjuksköterskorna, desto mer planerade och arbetade de för att respektera patientens personliga 
sfär. Sjuksköterskornas inställning påverkades av ett flertal faktorer, exempelvis arbetspassets 
längd samt sjuksköterskornas ålder och utbildningsnivå. Ju fler timmar sjuksköterskorna 
arbetade under en dag, desto mer negativa blev de beträffande bibehållandet av patientens 
personliga sfär. Ju äldre sjuksköterskorna var, desto mer positiv attityd hade de gentemot ett 
bibehållande av patientens personliga sfär. Sjuksköterskor med högre utbildning var i större 
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utsträckning mer positiva till bibehållandet av patientens personliga sfär, dock framhölls 
svårigheter med att uppnå detta. Leino-Kilpi et al. (2002) visade att sjuksköterskor med en 
högre utbildningsnivå ansåg att patienters personliga sfär bibehölls i större utsträckning under 
vårdtiden, i jämförelse med sjuksköterskor med en lägre utbildningsnivå.  
 
Bäck och Wikblad (1998) visade att sjuksköterskorna i allmänhet ansåg att patienterna hade 
större behov av en personlig sfär än vad patienterna själva framhöll. Woogara (2005) visade 
att sjuksköterskor ansåg att respekt för patienters personliga sfär var viktigt under vårdtiden 
och att det var ett grundläggande behov. Majoriteten av sjuksköterskorna menade dock att det 
var svårt att tillgodose patienters behov av en personlig sfär, om patienten inte vårdades i ett 
enskilt rum. 
 
 

Valmöjlighet och kontroll 
Patientens valmöjlighet relaterat till bibehållandet av den personliga sfären framhölls av bland 
andra Bäck och Wikblad (1998). Enkätundersökningen visade på vikten av att tillgodose pati-
enters eventuella önskan om att få vårdas av en sjuksköterska av samma kön för att den per-
sonliga sfären skulle bibehållas. Att patienterna gavs möjlighet till att få träffa besökare i 
avskildhet (Leino-Kilpi et al., 2002) samt att de själva fick välja sina besökare (Bäck & 
Wikblad, 1998), ansågs som viktigt för att de skulle känna att deras personliga sfär bibehölls. 
Woogara (2005) visade att det var viktigt att patienterna fick valmöjligheter, trots att många 
sjukhusaktiviteter var rutinbaserade såsom när måltider serverades eller när ronden gick. 
Vidare poängterade patienterna sitt begränsade inflytande över var deras säng placerades eller 
vilka medpatienter de fick på rummet. Då patienterna inte kände tillräckligt med valmöjlighe-
ter i vården upplevdes detta som en begränsning av den personliga sfären.  
 
Patienterna i intervjustudien av Widäng och Fridlund (2003) poängterade att det var viktigt 
för deras integritet att de kände kontroll över sig själva och situationen, det vill säga var med-
vetna om sin egen vilja och sin rätt till att själva få fatta beslut. Det framkom också som vik-
tigt att de hade mod till att sätta personliga gränser samt att hälso- och sjukvårdspersonal gav 
dem möjlighet till att få vara ensamma så att de kunde bibehålla det personliga, sin värdighet 
samt sitt förtroende för personalen. Patienter i Woogaras (2005) intervjustudie upplevde 
kontroll över situationen då de fick äta utan att bli avbrutna för exempelvis blodprovstagning 
eller andra kontroller. Matiti och Trorey (2004) påpekade betydelsen av att hälso- och sjuk-
vårdspersonal gav patienterna tillräckligt med information om behandling och under-
sökningar. På så sätt fick patienterna möjlighet att känna kontroll över situationen och möjlig-
het till att bibehålla sin värdighet. Patienter påpekade enligt Widäng et al. (2008), att då de 
kände sig delaktiga i beslutsprocessen upplevde de att de hade kontroll samt fick sin integritet 
respekterad.  
 
 

Samtal 
Patienters personliga sfär inom omvårdnad påverkades av samtal, detta framkom i både kvan-
titativa och kvalitativa studier från såväl akutvårdsavdelningar som vårdavdelningar (Barlas et 
al., 2001; Bäck & Wikblad, 1998; Karro et al., 2005; Leino-Kilpi et al., 2002; Lemonidou et 
al., 2003; Malcolm, 2005; Olsen & Sabin, 2003; Widäng & Fridlund, 2003; Widäng et al., 
2008; Woogara, 2005). 
 
Sjuksköterskor framhöll enligt Leino-Kilpi et al. (2002) och Lemonidou et al. (2003), vikten 
av att de i samtalssituationer enbart ställde relevanta och nödvändiga frågor för att på så vis 
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främja ett bibehållande av patienters personliga sfär. Patienterna ansåg också att detta var 
viktigt och att sjuksköterskorna i stor utsträckning tog hänsyn till detta. Sjuksköterskor 
menade vidare att de till stor del i sitt arbete värnade om att inte avslöja privat information om 
patienters behandling inför andra. Widäng och Fridlund (2003) visade i sin intervjustudie att 
det vid samtal var av stor vikt att hälso- och sjukvårdspersonal inte pratade över patientens 
huvud eller behandlade den vuxna patienten som ett barn. Patienter kunde uppleva sig för-
närmade, enligt Woogara (2005), då hälso- och sjukvårdspersonal inte tilltalade dem med 
deras riktiga namn, utan istället kallade dem exempelvis ”darling” eller något liknande.  
 
Barlas et al. (2001), Karro et al. (2005) samt Olsen och Sabin (2003) visade på att det var 
vanligt förekommande att patienter på akutvårdsavdelningar kunde höra samtal om sig själva 
eller andra patienter. I två av studierna (Karro et al., 2005; Olsen & Sabin, 2003) hörde mer än 
en tredjedel av alla patienter privata samtal om andra. Olsen och Sabin (2003) visade att det 
inte fanns någon skillnad på om patienterna låg i en säng enbart omgivna av draperier eller i 
ett enkelrum. Karro et al. (2005) och Barlas et al. (2001) fann att patienterna ansåg att de 
kunde höra andras samtal eller privat information om de låg i sängar enbart omgivna av dra-
peri. I Olsen och Sabins (2003) studie påvisades att patienterna i störst utsträckning hörde 
samtal från närliggande rum, men även från sjuksköterske- eller läkarexpeditionerna och från 
korridoren.  
 
Beträffande privata samtal på vårdavdelningar framhöll ett flertal patienter i Malcolms (2005) 
studie ironiska beskrivningar om situationen då hälso- och sjukvårdspersonal drog för drape-
riet kring sängen för att skydda så att medpatienter inte skulle kunna höra samtal. De inter-
vjuade patienterna framhöll att de var medvetna om och uttryckte att de mestadels accepterade 
att deras privata samtal kunde höras av medpatienter i vårdmiljö. Patienterna ansåg dock att 
hälso- och sjukvårdspersonal skulle tillgodose deras personliga sfär genom att erbjuda ett en-
skilt rum, då de fick allvarliga besked om sig själva och sin behandling. Widäng et al. (2008) 
påvisade att patienterna upplevde att risken för att andra skulle råka höra privata samtal mins-
kade, då dessa ägde rum i ett avskilt rum på vårdavdelningen. Sjuksköterskor framhöll det 
som viktigt att utföra ankomstsamtal i enrum för att därmed kunna ge patienten avskildhet 
(Chaudhury, Mahmood & Valente, 2006). I två olika studier (Bäck & Wikblad, 1998; 
Lemonidou et al., 2003) poängterade patienterna på vårdavdelningar att det var särskilt viktigt 
att de fick samtala med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal i enrum för att bibe-
hålla den personliga sfären.  
 
Det fanns en risk för att patienter som upplevde att andra kunde höra deras privata samtal, 
tillbakahöll information och anamnes för hälso- och sjukvårdspersonal, oavsett om de vårda-
des på en akutvårdsavdelning eller vårdavdelning (Barlas et al., 2001; Karro et al., 2005; 
Malcolm, 2005). Malcolm (2005) påvisade att om andra kunde höra privata samtal kunde det 
leda till onödig stress och förlägenhet hos dem själva och medpatienterna, som redan befann 
sig i en jobbig situation som sjuk. Det visade sig dessutom kunna ha en negativ inverkan på 
relationen patienterna emellan. Patienterna framhöll vidare att då de själva fick bestämma när 
och till vem de ville dela med sig av privat information, kunde samtal med medpatienter leda 
till kamratskap och stöd. Detta sågs som mycket positivt och sällskapet bidrog till att patien-
ten inte kände sig lika ensam i den ofta okända vårdmiljön. 
 
 

Vårdmiljö 
Patienters upplevelse av bibehållandet av den personliga sfären berodde i stor utsträckning på 
om de placerades i ett enkelrum eller i en flerbäddssal på akutvårdsavdelningen (Barlas et al., 



  11 

2001; Karro et al., 2005). Barlas et al. (2001) visade att på akutvårdsavdelningar upplevde 
patienter som låg på flerbäddssal enbart omgivna av draperier en lägre känsla av ett bibehål-
lande av den personliga sfären, jämfört med de patienter som låg i enkelrum. Widäng et al. 
(2008) påvisade att enkelrum eller ett draperi runt sängen räckte för att patienterna skulle 
uppleva att den personliga sfären bibehölls på vårdavdelningen. 
 
De intervjuade patienterna upplevde enligt Barlas et al. (2001), att de oftare kunde se andra 
eller bli fysiskt blottade inför andra då de låg i en säng med enbart draperi, jämfört med ett 
enkelrum. Enligt Karro et al. (2005) ansåg ingen av patienterna som låg i ett enkelrum att de 
fysiskt blottades inför andra. På akutvårdsavdelningar fanns det patienter som vägrade fysisk 
undersökning på grund av att de kände att deras personliga sfär inte kunde bibehållas på ett 
adekvat sätt (Barlas et al., 2001; Karro et al., 2005). Samtliga av dessa patienter låg i sängar 
omgivna av endast draperier. Chaudhury et al. (2006) visade att då sjuksköterskor på akut-
vårdsavdelning använde sig av enkelrum framför flerbäddssal vid patientundersökningar, 
kunde patientens fysiska exponering inför andra minskas. Patienterna i intervjustudierna av 
Walsh och Kowanko (2002) och Widäng et al. (2008) poängterade att mycket av deras 
värdighet låg i att de inte fysiskt blottades inför andra. Det var av stor vikt att hälso- och sjuk-
vårdspersonal skärmade av och skylde deras kropp vid kroppsnära vård. Då hälso- och sjuk-
vårdspersonal inte blottade patienterna mer än nödvändigt kände patienterna att de be-
handlades med respekt och behöll sin värdighet (Widäng & Fridlund, 2003).  
 
Bäck och Wikblad (1998) samt Walsh och Kowanko (2002) visade att det var viktigt att 
patienterna fick göra sin morgontoalett i avskildhet för att bibehålla den personliga sfären. Det 
var dessutom viktigt att patienterna hade tillgång till ett låsbart utrymme (Bäck & Wikblad, 
1998) samt att sjuksköterskor respekterade patientens sängområde som privat område (Walsh 
& Kowanko, 2002). Woogara (2005) påpekade att det fanns tillfällen då hälso- och sjukvårds-
personal satt på sängkanten eller genomsökte sängbordet efter hygienartiklar utan patientens 
medgivande. Det fanns också situationer då sjuksköterskor och läkare dök upp bakom för-
dragna draperier, medan intima vårdhandlingar pågick. Detta kunde upplevas som ett intrång i 
patientens personliga sfär. Att hälso- och sjukvårdspersonal knackade på dörren in till 
patientrummet var enligt Bäck och Wikblad (1998), Leino-Kilpi et al. (2002), Lemonidou et 
al. (2003) samt Widäng och Fridlund (2003), viktigt för ett bibehållande av patientens 
personliga sfär.  
 
 

Diskussion 

Metoddiskussion  
I syfte att belysa patientens personliga sfär i omvårdnaden under vårdtiden på sjukhus och 
därmed få en djupare förståelse inom ämnet genomfördes en litteraturstudie. Valet av littera-
turstudie, där både kvalitativa och kvantitativa artiklar ingick, ansågs vara lämpligt eftersom 
det gav ett bredare perspektiv på patientens personliga sfär i jämförelse med vad en enbart 
kvalitativ eller kvantitativ forskningsansats hade gjort.  
 
I den inledande datainsamlingen i databaserna användes enbart sökorden privacy, hospital och 
care. Många av de artiklar som framkom i denna sökning innefattade även begreppen 
personal space, dignity och integrity. Dessa sökord bedömdes därför som relevanta för den 
fortsatta faktiska datainsamlingen i databaserna. Användandet av Major Headings (CINAHL), 
Subject Terms (Academic Search Elite) och Medical Subject Headings (PubMed) ansågs vara 
en styrka i litteraturstudien då sökningarna gav en större träffsäkerhet. I HighWire Press fanns 
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inte funktionen thesaurus, men sökningen resulterade ändå i ett flertal, för syftet relevanta 
artiklar. Träffar i respektive databas ansågs vara av ett antal som utan problem kunde 
överskådas och genomgås. Sökorden bedömdes tillförlitliga för att ringa in studiens syfte. För 
att begränsa antal träffar då sökorden dignity och integrity användes, fick sökorden endast 
förekomma i artiklarnas titlar, detta för att det annars resulterade i alltför många artiklar som 
inte svarade mot syftet. En styrka ansågs vara att ett flertal av artiklarna återkom vid datain-
samlingen i de olika databaserna. Två manuella sökningar gjordes utifrån kriteriet att de var 
relevanta för litteraturstudiens syfte.  
 
Det kan anses som negativt då integritet och värdighet kopplas samman med personlig sfär i 
denna litteraturstudie, då dessa begrepp inte helt och hållet kan likställas med varandra. I upp-
slagsverk och böcker påvisades ett samband mellan personlig sfär och värdighet respektive 
integritet, därför ansågs inte detta förvanska litteraturstudiens resultat. Artiklar som inne-
fattade värdighet och integritet kopplade även samman dessa begrepp med personlig sfär, 
vilket ytterligare förstärker belägget för sambandet.  
 
Privacy valdes att definieras som personlig sfär och i bearbetningen av resultatartiklarna över-
sattes privacy alltid till personlig sfär i denna litteraturstudie. Patientens personliga sfär var 
det begrepp som användes arbetet igenom för att belysa patients’ privacy. Dignity och 
integrity återgavs alltid som värdighet respektive integritet.  
 
Anledningen till att artiklar valdes utifrån ett tioårsperspektiv berodde på att det fanns alltför 
få nypublicerade artiklar inom ämnet. Ett tioårsperspektiv kan ses som något föråldrat, men då 
ämnet bedömdes vara av sådan karaktär att det inte ansågs ha förändrats nämnvärt genom 
åren, bedömdes detta inte förvanska resultatet. Av de 14 artiklar som ingår i resultatet var tio 
från de senaste fem åren. Resultaten i artiklarna bedömdes som liktydiga oavsett publice-
ringsår, vilket ytterligare bekräftar relevansen av att inkludera artiklar publicerade mellan åren 
1998 och 2008. Artiklar som undersökte barns upplevelser av bibehållandet av den personliga 
sfären exkluderades, med anledning av att det ofta var föräldrarnas upplevelser som framkom 
i undersökningarna. I denna litteraturstudie var självupplevelsen av den personliga sfären i 
fokus. Artiklar som behandlade sekretess gällande journalhandlingar exkluderades då många 
av dessa artiklar fokuserade på datasystemens tekniska utveckling samt hur patientens konfi-
dentiella uppgifter bevarades i dessa datasystem. En av de valda resultatartiklarna var en 
pilotstudie, denna inkluderas på grund av dess goda vetenskapliga kvalitet och relevans för 
syftet.  
 
De valda resultatartiklar som ingick i litteraturstudien ansågs alla svara upp mot litteraturstu-
diens syfte och speglade därför väl det fenomen som valts att undersökas. Antalet resultat-
artiklar bedömdes som tillräckligt, då inga stora skillnader artiklarna emellan kunde påvisas 
beträffande patienters och hälso- och sjukvårdspersonals beskrivningar av patientens 
personliga sfär. Resultatet ansågs tillförlitligt då resultatartiklarna var av både kvantitativ och 
kvalitativ karaktär. Antalet kvantitativa och kvalitativa studier uppgick till antalet åtta 
respektive sex, det vill säga en jämn fördelning för att belysa forskningsområdet. Såväl de 
kvantitativa som de kvalitativa studierna besvarade litteraturstudiens syfte. Fördelen med de 
kvalitativa artiklarna var att de beskrev patienters och hälso- och sjukvårdspersonals 
upplevelser och erfarenheter av patientens personliga sfär under vårdtiden. Fördelen med de 
kvantitativa artiklarna var att en generalisering kunde möjliggöras, eftersom artiklarna ofta 
omfattade en större undersökningspopulation. En begränsning i de kvantitativa studierna var 
att den undersökta populationen inte fritt fick berätta om sina upplevelser av patientens 
personliga sfär under vårdtiden på sjukhus, utan styrdes av ett frågeformulärs frågor och 
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svarsalternativ. Det visade sig däremot att den undersökta populationen i många avseenden 
upplevde patientens personliga sfär på liknande sätt, oavsett forskningsansats.  
 
Resultatartiklarna som ingick i litteraturstudien var från de tre världsdelarna Europa, 
Oceanien och Nordamerika. Tre av artiklarna kom från Oceanien, tre från Nordamerika och 
åtta artiklar kom från Europa, varav tre var svenska studier. Det ansågs fördelaktigt att de 
vetenskapliga studierna var genomförda i ett flertal olika länder runt om i världen, men kan 
också ses som en svaghet då hälso- och sjukvård troligtvis skiljer sig åt i exempelvis organi-
sation, ekonomiska resurser och utformning av sjukhusmiljö. Att tre av studierna var utförda i 
Sverige sågs som en intressant aspekt, eftersom de speglar den svenska hälso- och sjukvården 
och är det land där denna litteraturstudies resultat kan tänkas komma till användning. 
 
Då litteraturstudien syftade till att belysa patientens personliga sfär i omvårdnaden under 
vårdtiden på sjukhus, valdes artiklar som endast omfattade sjukhusvård. De valda resultat-
artiklarna var utförda på akutvårdsavdelningar, BB-avdelning samt andra vårdavdelningar, så 
som medicin-, kirurg- och ortopedavdelningar. Det kan ses som negativt att jämföra resultat 
från akutvårdsavdelningar med andra vårdavdelningar, då det finns risk att de skiljer sig åt 
beträffande exempelvis vårdtid och vårdmiljö. Det positiva är emellertid att det ger ett bredare 
perspektiv på litteraturstudiens resultat. Eventuella skillnader mellan akutvårdsavdelningar 
och andra vårdavdelningar har i litteraturstudiens resultat försökts att lyftas fram i sitt sam-
manhang. Resultatartiklarna från akutvårdsavdelningar var endast kvantitativa, vilket kan ses 
som en begränsning. 
 
I avsikt att möjliggöra ett överskådligt resultat i litteraturstudien kategoriserades materialet i 
fem kategorier. Det var svårt att finna passande kategorier, då det fanns material som passade 
in under flera kategorier. Genom diskussion beslutades det i vilken kategori materialet skulle 
ingå. Det som i kategoriseringen kan ses som kritik var att kategorin samtal till viss del be-
handlade datamaterial som likväl hade varit möjligt att kategorisera som vårdmiljö eller 
valmöjlighet och kontroll. På grundval av datamaterialets fokusering på samtal, inkluderades 
det ändå in i kategorin samtal. I presentationen av resultatet rangordnades inte kategorierna 
utefter någon speciell ordning, utan alla betraktades vara av lika stor betydelse för patientens 
personliga sfär. Det kan ses som kritik att det i denna litteraturstudie diskuteras om både sjuk-
sköterskor och övrig hälso- och sjukvårdspersonal, trots att det i resultatet enbart finns en 
kategori som handlar om sjuksköterskerelaterade aspekter. Anledningen till detta är att resul-
tatartiklar som ingår i denna kategori endast omfattar sjuksköterskan och således inte hälso- 
och sjukvårdspersonal i allmänhet. De andra kategorierna baseras på resultatartiklar där såväl 
sjuksköterskor som annan hälso- och sjukvårdspersonal ingår. 
 
 

Resultatdiskussion 
Tillförlitligheten av litteraturstudien stärktes då inkluderade artiklar bedömdes vara av god 
vetenskaplig karaktär, av grad I och II utifrån Carlssons och Eimans granskningsmall 
(Carlsson & Eiman, 2003). Tio artiklar bedömdes vara av grad I och fyra artiklar bedömdes 
vara av grad II. I de kvantitativa studierna ingick en population mellan 77 och 2734 deltagare 
och i de kvalitativa studierna ingick en population mellan 12 och 107 deltagare, vilket 
betraktades som ett bra underlag. Det ansågs som fördelaktigt att det fanns författare som 
hade skrivit mer än en artikel av de utvalda resultatartiklarna. Detta visade på att författarna 
troligtvis har stor kunskap inom området. Alla resultatartiklar hade tydligt beskrivet syfte, 
vilket bedömdes höja den vetenskapliga kvaliteten. I tio av de 14 artiklarna framgick det 
tydligt att studierna var etiskt godkända, resterande artiklar bedömdes ändå vara användbara 
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för litteraturstudien. Resultatartiklarnas metodval ansågs relevanta i samtliga studier. Metoden 
bedömdes som repeterbar i majoriteten av artiklarna. Det ansågs fördelaktigt att det i samtliga 
åtta kvantitativa studier framgick hur frågeformuläret var utformat. Resultatartiklarnas repre-
sentativitet samt beskrivning av urvalet bedömdes vara av god kvalitet i majoriteten av 
artiklarna. I flertalet av resultatartiklarna var bortfallet utan betydelse för artikelns resultat. I 
två av artiklarna var bortfallet inte angivet, vilket kan ses som negativt för den vetenskapliga 
kvaliteten.  
 
Hur patienten upplever sin vårdtid är många gånger individuellt (Album, 1997). Som patient 
är det viktigt att få bibehålla sin personliga sfär för att kunna uppleva sin vårdtid som något 
positivt. Patienten ska enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Social-
styrelsen, 2005) bemötas med ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn i omvårdnaden. Det 
är därför intressant att reflektera över hur patienten upplever sin vårdtid. Leino-Kilpi et al. 
(2000) lyfter fram att det finns inre faktorer som påverkar en patients upplevelse av en per-
sonlig sfär. Som hälso- och sjukvårdspersonal kan det anses som viktigt att vara medveten och 
lyhörd inför hur patienten själv uttrycker sin vilja att få sin personliga sfär respekterad. I detta 
hänseende är det mycket intressant att lyfta fram att flertalet patienter på såväl akutvårds-
avdelningar som andra vårdavdelningar upplevde att de fick sin personliga sfär respekterad 
under vårdtiden (Barlas et al., 2001; Bäck & Wikblad, 1998; Karro et al., 2005; Woogara, 
2005).  
 
Patientens acceptans av en begränsad personlig sfär under vårdtiden, lyftes fram av bland 
andra Malcolm (2005). Det visade sig att patienterna accepterade att den personliga sfären 
begränsades till en viss del. Detta är intressant med hänsyn till Woogara (2005) som visade att 
de allra flesta av patienterna ändå ansåg det som viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal 
respekterade deras personliga sfär. Detta tyder på att det finns en viss acceptans hos patienten 
av hur mycket den personliga sfären får begränsas. Det är samtidigt ändå viktigt att hälso- och 
sjukvårdspersonal tillgodoser patientens personliga sfär i så stor utsträckning som möjligt 
oavsett graden av patientens acceptans. Trots att patienten accepterar att den personliga sfären 
begränsas till en viss del, betyder det inte att de känner sig bekväma i situationen. Bäck och 
Wikblad (1998) visade på att patienterna själva ansåg att de hade ett mindre behov av en per-
sonlig sfär i jämförelse med vad sjuksköterskorna ansåg, vilket också kanske kan förklaras 
med att patienterna accepterade en viss begränsad personlig sfär. En förklaring till att 
patienten accepterar detta kan vara att patienten fokuserar på sjukdomen och tillfrisknandet 
och därför sannolikt upplever den personliga sfären som mindre viktig. Enligt Matiti och 
Trorey (2004) visade det sig att patienterna var mentalt förberedda på att värdigheten 
minskade under vårdtiden. Ett tydligt exempel på detta var då en patient i studien uttryckte att 
värdigheten lämnades utanför dörren på sjukhuset och togs med hem igen efter vårdtiden. 
Detta tydliggör ytterligare att patienten är mentalt förberedd på att den personliga sfären kan 
begränsas under vårdtiden på sjukhus och att det finns en viss acceptans av detta hos 
patienten. Många patienter hade svårt att uttrycka sina förväntningar angående bibehållandet 
av den personliga sfären under vårdtiden (Widäng et al., 2008; Woogara, 2005). Detta kan 
sannolikt förklaras med patientens ökade acceptans av en mindre personlig sfär under vård-
tiden, men också att det hos patienten finns en viss osäkerhet i hur vårdtiden kommer att bli.  
 
Omvårdnad utgör en stor och viktigt del av patientens vårdtid. Leino-Kilpi et al. (2002) visade 
att ju mer omvårdnad en patient behövde, desto mindre upplevde patienterna att de fick sin 
personliga sfär tillgodosedd. Detta kan rimligtvis förklaras med att patienten i större utsträck-
ning utsattes för situationer där hälso- och sjukvårdspersonal i sitt arbete upplevdes komma 
alltför nära patienten. En sådan förklaring kan sannolikt också klargöra resultatet i Woogaras 
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(2005) studie som visade på att patienters personliga sfär stod i samband med hur sjuka 
patienterna var.  
 
Sett ur ett patientperspektiv, påverkade kön, ålder och kultur patienters upplevelser av den 
personliga sfären och i vilken utsträckning denna bibehölls (Bäck & Wikblad, 1998; Karro et 
al., 2005; Lemonidou et al., 2003). Kvinnliga patienter ansåg generellt, enligt Bäck och 
Wikblad (1998), Karro et al. (2005) samt Lemonidou et al. (2003), att bibehållandet av den 
personliga sfären var viktigare än vad männen ansåg. Lemonidou et al. (2003) visade att 
kvinnliga patienter upplevde att deras personliga sfär i större utsträckning hade respekterats, i 
jämförelse med männen. Det är intressant att reflektera över om dessa skillnader i upplevelsen 
verkligen är könsmässiga eller om det är så att hälso- och sjukvårdspersonal vårdar och be-
möter kvinnor och män på olika sätt. Åldern som inverkande faktor på upplevelsen av den 
personliga sfärens bibehållande framhölls av Karro et al. (2005), som visade att yngre pati-
enter ansåg bibehållandet av den personliga sfären som viktigare än vad äldre patienter 
gjorde. Det kan vara av intresse att reflektera över om dessa skillnader beror på äldres många 
gånger större erfarenhet av sjukhusvistelse eller inte. Ett motsägande resultat till ett sådant 
antagande visades av Bäck och Wikblad (1998), då patienter som vårdades på sjukhus för 
första gången upplevde bibehållandet av den personliga sfären som mindre viktigt, än de som 
hade erfarenhet från tidigare sjukhusvård. Kulturella faktorer var ytterligare en aspekt som 
påverkade patientens upplevelse av den personliga sfären under vårdtiden (Leino-Kilpi et al., 
2002; Lemonidou et al., 2003). Med tanke på att människor kulturellt sett lever olika, kan det 
därför tänkas att människors uppfattningar om personlig sfär även skiljer sig åt kulturer 
emellan. Då en jämförelse görs mellan olika länder kan uppfattningar om patientens person-
liga sfär också bero på att vårdmiljön inte är utformad på samma sätt i alla länder samt att 
sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal inte ser och arbetar för patienters personliga 
sfär på likartat sätt.  
 
Varje patient borde betraktas som unik under vårdtiden. Ett sådant antagande stöds av Widäng 
et al. (2008) och Widäng och Fridlund (2003), som framhöll att det var grundläggande att 
hälso- och sjukvårdspersonal såg varje patient som unik för att värdighet och integritet skulle 
bibehållas under vårdtiden. Detta kan jämföras med Leino-Kilpis et al. (2000) resonemang 
utifrån den personliga sfärens sociala dimension, där det är av stor betydelse att patienten bi-
behåller sin ställning som unik individ för att den personliga sfären ska upplevas som respek-
terad. Genom att hälso- och sjukvårdspersonal såg patienterna som unika fick patienterna 
möjlighet att känna välbefinnande (Widäng & Fridlund, 2003) och bekräftelse (Widäng et al., 
2008). Jahren Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) påpekar emellertid att patienter inte 
alltid betraktas som unika eller enskilda individer, utan tillskrivs en roll som enbart patient 
under vårdtiden. Att som hälso- och sjukvårdspersonal se varje patient som unik är grund-
läggande för en god omvårdnad. Det är därför intressant att reflektera över varför hälso- och 
sjukvårdspersonal inte alltid gör detta, då det enligt patienterna är så pass viktigt för den 
personliga sfären. Som sjuksköterska gäller det att arbeta för att patienten känner sig unik. 
Detta kan till exempel innefatta att utröna vad som är viktigt för den enskilda patienten, 
beträffande bibehållandet av den personliga sfären. Det krävs sedan att arbetet planeras och 
genomförs utifrån denna kunskap.  
 
Sjuksköterskors attityder kan enligt Tabak och Ozon (2004) påverka bibehållandet av en pati-
ents personliga sfär. Sjuksköterskor som hade en positiv attityd planerade och arbetade för att 
patienter skulle bibehålla sin personliga sfär i större utsträckning. Eftersom sjuksköterskornas 
attityder är något som kan påverkas, är det väsentligt att inom hälso- och sjukvården arbeta 
för att deras attityder blir positiva gentemot bibehållandet av patientens personliga sfär. På 
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avdelningsnivå kan detta till exempel åstadkommas genom att sjuksköterskors kunskap kring 
ämnet lyfts fram och diskuteras tillsammans med andra på avdelningen. Om alla i sitt arbete 
har fokus på att patientens personliga sfär ska bibehållas i så stor utsträckning som möjligt, 
kan arbetet gemensamt planeras och genomföras utifrån detta.  
 
Sett ur ett sjuksköterskeperspektiv påverkade arbetspassets längd samt sjuksköterskornas 
ålder och utbildningsnivå deras inställning till bibehållandet av patientens personliga sfär 
(Tabak & Ozon, 2004). När sjuksköterskan var i slutet av sitt arbetspass respekterades pati-
enternas personliga sfär inte i lika stor utsträckning. Det kan vara viktigt att arbetskollegor 
uppmärksammar dessa situationer och att de gemensamt finner en lösning. Tabak och Ozon 
(2004) fann att äldre sjuksköterskor och sjuksköterskor med en högre utbildningsnivå var mer 
positiva i sin attityd till ett bibehållande av patientens personliga sfär. Det kan tänkas att de 
som var äldre genom åren hunnit få utbildning och en större kunskap inom ämnet, men detta 
kan inte ses som ett självklart samband. Det kan dock antas att utbildning kan leda till att 
sjuksköterskor ändrar sin attityd åt det mer positiva hållet, gällande bibehållandet av patien-
tens personliga sfär. Hur utbildningen ska se ut finns det säkerligen många åsikter om, det 
viktigaste är dock att ämnet lyfts fram och diskuteras i relation till omvårdnadsarbetet. Enligt 
Tabak och Ozon (2004) ansåg sjuksköterskor med en högre utbildningsnivå att det var svårt 
att bibehålla patientens personliga sfär. Detta kan sättas i samband med att ju mer kunskap 
sjuksköterskor har, desto mer reflekterar de över respekten för patientens personliga sfär vid 
olika tillfällen i sitt arbete. En intressant aspekt som framkom av Leino-Kilpis et al. (2002) 
studie var att sjuksköterskor med högre utbildningsnivå i större omfattning ansåg att patien-
ters personliga sfär bibehölls, i jämförelse med de sjuksköterskor som hade en lägre 
utbildningsnivå. Detta kan tänkas sig vara ett resultat av att sjuksköterskor med en högre 
utbildningsnivå anser att de har kunskap om och arbetar för att bibehålla patientens personliga 
sfär i större utsträckning, än de med lägre utbildningsnivå. Det hade varit intressant att se om 
patienterna själva ansåg att deras personliga sfär bibehölls i större utsträckning av en sjuk-
sköterska med högre utbildningsnivå, jämfört med en sjuksköterska med en lägre utbildnings-
nivå. 
 
Valmöjlighet och strävan till att hantera sociala situationer innefattas i den sociala dimen-
sionen och är viktigt för att patienten ska bibehålla sin personliga sfär (Leino-Kilpi et al., 
2000). Det som kan upplevas som en begränsande yttre faktor är de sociala relationerna, där 
individen till exempel tvingas vara tillsammans med andra. Det är därför angeläget att hälso- 
och sjukvårdspersonal är medvetna om denna problematik och reflekterar över i vilket rum 
patienten lämpligast bör placeras samt tar hänsyn till patientens eventuella önskemål. Även 
Album (1997) påpekar att den personliga sfären kan begränsas då patienten under vårdtiden 
delar rum med någon obekant. Patienters begränsade inflytande över var deras sängar place-
rades samt vilka medpatienter de fick på rummet bidrog enligt Woogara (2005) till att de 
kände att de inte fick tillräckligt med valmöjlighet. Valmöjligheter visade sig också vara 
viktigt i Bäck och Wikblads (1998) studie beträffande att patienterna själva fick välja sina 
besökare. Eftersom många sjukhusaktiviteter är rutinbaserade, är det av stor vikt att hälso- och 
sjukvårdspersonal ger patienten valmöjligheter i situationer där patienten själv har möjlighet 
att bestämma.  
 
Patienter kände att de fick kontroll över sig själva och sin situation samt sin värdighet 
respekterad under vårdtiden, då de fick tillräckligt med information av hälso- och sjukvårds-
personal (Matiti & Trorey, 2004). Liknande resonemang poängteras av Leino-Kilpi et al. 
(2000), som framhåller att hälso- och sjukvårdspersonal, utgör en yttre faktor som främjar 
patientens personliga sfär, genom att bygga upp patientens förtroende för vården samt ge till-
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räcklig information. Intressant är att i detta sammanhang reflektera över om hälso- och sjuk-
vårdspersonal ger patienten tillräckligt med information för att patienten ska uppleva kontroll 
över sig själv och situationen. Det kan tänkas att det finns tillfällen då personal varken har tid 
eller möjlighet att informera patienten innan exempelvis en undersökning. Det gäller att per-
sonalen är medveten om att detta kan bidra till att patienten mister sin kontroll. Önskvärt kan 
då vara att hälso- och sjukvårdspersonalen tar sig tid och informerar patienten i efterhand, så 
att kontrollen kan återfås och den personliga sfären främjas. Patienters delaktighet i besluts-
processer var en förutsättning för att de skulle uppleva en känsla av kontroll och få sin integ-
ritet respekterad (Widäng et al., 2008). Det var också viktigt att patienterna fick möjligheten 
att sätta personliga gränser (Widäng & Fridlund, 2003). Det är viktigt att som hälso- och sjuk-
vårdspersonal göra patienten medveten om rätten till delaktighet samt att var och en har ett 
personligt val då det gäller att sätta gränser kring sig som person. Detta kan sannolikt bidra till 
att patienten känner kontroll och upplever den personliga sfären som respekterad.   
 
Samtal med andra människor kan betraktas som en mycket viktig del inom omvårdnad. Att 
som patient vara tvungen att avslöja information om sig själv inför andra kan enligt Leino-
Kilpi et al. (2000) upplevas som en begränsning av den personliga sfären. Detta beskrivs som 
en yttre begränsande faktor för den personliga sfären. På akutvårdsavdelningar framhöll pati-
enter att det var vanligt att de kunde höra samtal om sig själva eller om andra (Barlas et al., 
2001; Karro et al., 2005; Olsen & Sabin, 2003). Det är viktigt att uppmärksamma denna pro-
blematik gällande samtalssituationer, eftersom det kan vara värdefullt som personal att tänka 
på var och hur samtal bedrivs. Det är också viktigt att som hälso- och sjukvårdspersonal vara 
väl införstådd med att då information medvetet eller omedvetet röjs om någons annans till-
stånd, innebär det överträdelse i sekretesslagen (SFS, 1980:100). Eftersom hälso- och sjuk-
vårdspersonal varken skriftligt eller muntligt får avslöja något för obehöriga gällande en pati-
ents personliga förhållande, bör en sådan förseelse betraktas som allvarlig och leda till disci-
plinära påföljder.  
 
Medvetenhet hos hälso- och sjukvårdspersonal om betydelsen av var samtal äger rum, kan 
anses som mycket viktigt. Det gäller som personal att vara medveten om problematiken med 
närheten till andra patienter på flerbäddssal, där avgränsningen mellan patienterna endast 
kanske utgörs av ett draperi. I detta sammanhang är det intressant att belysa Olsen och Sabins 
(2003) resultat som visade att patienter kunde höra andras privata samtal, oavsett om de låg på 
flerbäddssal med draperier eller på ett enkelrum. Ett sådant resultat visar på vikten av att 
hälso- och sjukvårdspersonal är medvetna om att andra kan höra samtalet, då vården äger rum 
i ett enkelrum. Det visade sig att patienter kunde höra samtal från såväl närliggande rum som 
korridor och sjuksköterske- eller läkarexpeditioner (Olsen & Sabin, 2003). Det är därför 
väsentligt att privat information om en enskild patient inte diskuteras av personalen sins-
emellan, där obehöriga kan ha möjlighet att höra. Hälso- och sjukvårdspersonal kan sannolikt 
med kunskap, tid och resurser göra mycket för att skapa bra förutsättningar för samtals-
situationer. 
 
En trygg vårdmiljö var enligt Barlas et al. (2001), Karro et al. (2005) och Malcolm (2005) 
viktigt eftersom det annars fanns risk för att patienterna tillbakahöll information. Ett sådant 
resultat föranleder vikten av att hälso- och sjukvårdspersonal i samtalssituationer skapar en så 
trygg miljö som möjligt, så att patienten kan uppleva att den personliga sfären bibehålls. Då 
patienter tillbakahåller information kan detta eventuellt leda till felaktiga beslut och att vården 
av patienten på något sätt hindras. Utifrån Leino-Kilpis et al. (2000) psykiska dimension av 
personlig sfär är det intressant att reflektera över hur sjukhusens rondsystem idag inverkar på 
patientens upplevelse av ett bibehållande av den personliga sfären. Bäck och Wikblad (1998) 
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samt Chaudhury et al. (2006) visade på att patienter på vårdavdelningar ansåg det som viktigt 
att de fick samtala med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal i enrum. Oavsett ut-
formning av rondsystem på sjukhus världen över, är det av stor vikt att ronden inte bedrivs på 
patientrummet så att medpatienter kan höra. Om det inte alltid är möjligt att flytta patienten 
till ett särskilt samtalsrum, ska det ändå finnas andra alternativ att tillgå. Möjligheten till att få 
samtala med läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal i avskildhet ska alltid respekteras, 
då detta i stor grad bidrar till att patienten känner sig trygg och får sin personliga sfär respek-
terad. Det visade sig vara av stor vikt för patienter att det fanns ett avskilt rum att tillgå då de 
fick svåra besked om sig själva (Widäng et al., 2008). Detta styrks av McKenna (2005) som 
fann att det var viktigt att utgå från patienters önskemål och kunna erbjuda ett enskilt rum då 
privata samtal ägde rum. Detta stärker ytterligare belägget för att det är av betydelse att ha ett 
avskilt samtalsrum att tillgå för såväl rond som andra samtal. I samtalssituationer var det 
enligt Leino-Kilpi et al. (2002) och Lemonidou et al. (2003), grundläggande att personal 
endast ställde nödvändiga och relevanta frågor, för att främja ett bibehållande av patientens 
personliga sfär. Det kan därför vara intressant att lyfta fram värdet av att ge hälso- och sjuk-
vårdspersonal tillräckligt med utbildning i samtalsmetodik, så att de kunskapsmässigt vet hur 
de i samtalssituationer kan göra för att bibehålla patientens personliga sfär.  
 
Det känns betydelsefullt att lyfta fram det stöd och kamratskap som samtal patienterna emel-
lan kunde tillföra (Malcolm, 2005). Med utgångspunkt i ett sådant resonemang är det därför 
viktigt att påpeka att flerbäddsalar med andra patienter i sängar nära inpå, inte endast bör 
betraktas som negativt, utan även kan ses som något positivt. Som hälso- och sjukvårds-
personal är det av stor vikt att vara medveten om att patienter är olika och att somliga 
patienter kan få hjälp i sin situation som sjuk genom att samtala med andra medpatienter, 
medan andra kan se detta som en begränsning av den personliga sfären.  
 
Bibehållandet av den personliga sfären relaterat till vårdmiljön och patienters sängplats, 
visade sig viktigt (Barlas et al., 2001). På akutvårdsavdelningar upplevde patienter som låg i 
ett enkelrum, att deras personliga sfär bibehölls i större utsträckning än de som låg i en säng 
med enbart draperi runt. Detta kan troligtvis kopplas samman med att en patient som ligger i 
en säng enbart omgiven av draperi i större utsträckning exempelvis kan känna sig blottad 
inför andra. Av de patienter som låg i ett enkelrum, ansåg inte någon att de fysiskt blottades 
inför andra (Karro et al., 2005). I detta avseende är det intressant att göra en jämförelse med 
de intervjuade patienterna på vårdavdelningar i studien av Widäng et al. (2008). De upplevde 
att deras personliga sfär bibehölls i lika stor omfattning, oavsett var de låg. Varför patienters 
upplevelser skiljer sig åt beträffande om draperi runt sängen skärmar av tillräckligt eller inte, 
kan kanske förklaras med att sängarna på akutvårdsavdelningar troligtvis står närmare 
varandra, jämfört med sängar på en vårdavdelning. Detta medför att draperier inte utgör ett 
tillräckligt skydd gentemot bibehållandet av patientens personliga sfär. Det kan i detta sam-
manhang vara intressant att lyfta fram den fysiska dimensionen av den personliga sfären 
(Leino-Kilpi et al., 2000), det vill säga i vilken utsträckning någon är tillgänglig för andra. En 
individs bubbla varierar i storlek och det är sannolikt därför som patienterna sinsemellan har 
olika upplevelse av hur nära, rent fysiskt, andra patienter samt hälso- och sjukvårdspersonal 
får komma. Patienten är trygg i sin bubbla, men upplever det som ett intrång i den personliga 
sfären då någon, utifrån patientens synvinkel, kommer för nära.  
 
Anmärkningsvärt är att några patienter på akutvårdsavdelningar vägrade fysisk undersökning 
(Barlas et al., 2001; Karro et al., 2005) på grund av att de inte kände att den personliga sfären 
kunde bibehållas på ett adekvat sätt vid undersökningen, då de låg i sängar enbart omgivna av 
draperi. Detta kan jämföras med en av de inre faktorerna som begränsar en individs personliga 
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sfär, nämligen patientens egen upplevelse av att den personliga sfären begränsas (Leino-Kilpi 
et al., 2000). Något beaktansvärt är att då patienten vägrar undersökning kan det få konse-
kvenser för patientens fortsatta behandling och för själva upplevelsen av sjukhusvistelsen.  
 
Vad sjuksköterskor kan göra för att patienten ska uppleva att den personliga sfären bibehålls 
vid patientundersökningar är en intressant fråga. Sjuksköterskorna kan enligt Chaudhury et al. 
(2006), använda sig av enskilt rum vid patientundersökningar på akutvårdsavdelningar för att 
minska patientens fysiska exponering inför andra. Detta är givetvis något som bör tas i beakt-
ning även på andra vårdavdelningar, där många patientundersökningar kanske görs på en fler-
bäddssal med enbart ett draperi som avgränsning. Att patienten undersöks i ett enskilt rum kan 
medföra en större trygghet för patienten samt upplevelse av att få bibehålla den personliga 
sfären i större utsträckning. I hänseende att patienten ska uppleva att hälso- och sjukvårds-
personal respekterar värdigheten är det också angeläget att de skärmar av samt skyler 
patientens kropp vid kroppsnära vård (Walsh & Kowanko, 2002; Widäng et al., 2008). Som 
personal är det dessutom viktigt att tänka över sitt beteende i vissa situationer under arbets-
dagen. Att dyka upp bakom fördragna draperier medan intima vårdhandlingar pågick kunde 
av patienter upplevas som ett intrång i den personliga sfären (Woogara, 2005). I detta sam-
manhang kan det vara relevant att göra en jämförelse med Leino-Kilpis et al. (2000) resone-
mang om vilka yttre begränsande respektive främjande faktorer det finns för att bibehålla den 
personliga sfären. Till de begränsande faktorerna hör personliga gränser som innefattar brist 
på avskildhet samt onödig exponering och andras beröring av kroppen. De främjande 
faktorerna omfattar att hälso- och sjukvårdspersonal ska ge patienten fysisk avskildhet. Det 
som framkommit i resultatartiklarna som betydelsefullt för ett bibehållande av patientens 
personliga sfär utifrån ett patient- respektive sjuksköterskeperspektiv, betonas även av Leino-
Kilpi et al. (2000).  
 
Patientens hem i vårdmiljön utgörs av sängen (Album, 1997), men även patientens sängbord, 
skåp och stol utgör en del av den personliga sfären under vårdtiden på sjukhus (Album, 1997; 
Jahren Kristoffersen & Nortvedt, 2005). Patienterna i Walsh och Kowankos (2002) studie 
poängterade att det var viktigt att sjuksköterskor respekterade patienters sängområde som 
privat område. En del patienter kunde uppleva det som ett intrång i den personliga sfären om 
hälso- och sjukvårdspersonal satt på sängkanten eller letade igenom patientens sängbord utan 
medgivande (Woogara, 2005). Det är viktigt att sjuksköterskor och annan hälso- och sjuk-
vårdspersonal ökar sin medvetenhet kring detta. Avdelningen och patientrummen utgör deras 
arbetsplats, medan patienten betraktar det som sitt hem, särskilt patientsängen. Om hälso- och 
sjukvårdspersonal inte uppmärksammar och beaktar detta privata område, kan det leda till att 
patientens personliga sfär inte upplevs som respekterad. Patienter betonade vikten av att 
personal knackade på dörren innan de steg in på patientens rum (Bäck & Wikblad, 1998; 
Leino-Kilpi et al., 2002; Lemonidou et al., 2003; Widäng & Fridlund, 2003). Att knacka 
innan man stiger in i någons hem är för många en självklarhet. För att hälso- och sjukvårds-
personal ska knacka innan de går in till patienten gäller det att de verkligen inser att patient-
rummet är patientens hem, samt en del av den personliga sfären.  
 
Hälso- och sjukvårdsorganisationen har som uppgift att utforma den fysiska vårdmiljön på ett 
sätt som bibehåller patienters personliga sfär (Leino-Kilpi et al., 2000). Detta är en yttre faktor 
som främjar bibehållandet och som är värd att diskutera. Det kan till exempel vara av vikt att 
vara uppmärksam på hur patienternas sängar placeras, hur sjuksköterske- respektive läkar-
expeditionerna utformas samt var de placeras. En annan viktig aspekt kan vara att se till att 
det finns enskilda rum tillgängliga för patientundersökningar och privata samtal. 
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Patientens personliga sfär ska respekteras under vårdtiden, detta är en förutsättning för en god 
omvårdnad. Sjuksköterskans etiska ansvar finns angivet i ICN:s etiska kod för legitimerad 
sjuksköterska (Swenurse, 2005). Sjuksköterskan har enligt denna kod ett etiskt ansvar för att 
respektera en människas rättigheter, vilket innebär att omvårdnad måste planeras och genom-
föras på ett sätt som gör att patienten kan få bibehålla sin personliga sfär. Tar sjuksköterskan 
sitt etiska ansvar blir vårdtiden på sjukhus sannolikt mer positiv för patienten. 
 
 

Konklusion 

Litteraturstudien visar att det är individuellt hur patienten upplever den personliga sfären i 
omvårdnaden under vårdtiden på sjukhus. Patientrelaterade aspekter som påverkar upplevel-
sen är patientens kön, ålder, kulturella bakgrund samt omvårdnadsbehov och vårdtid. Det är 
viktigt att patienten har möjlighet till en personlig sfär under vårdtiden, dock finns det en 
acceptans hos patienten om att den personliga sfären kan begränsas. Då patienten känner 
kontroll över sig själv och situationen samt får valmöjligheter, upplevs ett bibehållande av den 
personliga sfären. Det är också av betydelse att patienten känner sig unik och blir bemött på 
ett sådant sätt. Patienten upplever sin personliga sfär begränsad, då privat information måste 
avslöjas inför andra samt då patienten blir fysiskt blottad inför andra. Var samtal äger rum har 
stor betydelse för huruvida patienten känner sig trygg eller inte. Privata samtal mellan patien-
ten och hälso- och sjukvårdspersonal, ska försiggå i ett enskilt rum där andra inte har möjlig-
het att höra. I vårdmiljön inverkar medpatienter till patientens upplevelse av den personliga 
sfären, även vilket rum patienten vårdas i har betydelse. I flerbäddssalar kan patienten uppleva 
att medpatienter kommer alltför nära vilket kan ses som en begränsande faktor, men med-
patienter kan också utgöra ett stöd och bidra till kamratskap. Patientens personliga sfär kan 
påverkas av sjuksköterskerelaterade aspekter, så som utbildningsnivå, attityd och ålder samt 
hur långt arbetspasset är.  
 
 

Implikation 

Det finns mycket som kan göras för att främja ett bibehållande av patientens personliga sfär 
och det är en utmaning för hälso- och sjukvårdspersonal att uppnå detta i omvårdnaden av 
patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan och annan hälso- och sjukvårdspersonal i sitt 
arbete har medvetenhet och kunskap om hur de kan bidra till att patientens personliga sfär 
bibehålls under vårdtiden. Det är betydelsefullt att i utbildningar kontinuerligt fokusera på 
patientens rättighet till en personlig sfär under vårdtiden. Yrkesverksam hälso- och sjukvårds-
personal kan stärka sin medvetenhet om betydelsen av en personlig sfär genom fortbildning 
samt tillsammans med arbetskollegor diskutera hur patientens personliga sfär kan bibehållas 
och vad som eventuellt kan förbättras på avdelningsnivå för att uppnå detta. Vårdmiljön bör 
utformas på ett sådant sätt att patientens personliga sfär kan främjas. Omvårdnadsmässigt bör 
hälso- och sjukvårdspersonal se varje patient som unik och ta hänsyn till det som är viktigt för 
den enskilda individen beträffande bibehållandet av den personliga sfären. Forskning bör i 
framtiden inriktas på att lyfta fram patientens behov av en personlig sfär för att göra hälso- 
och sjukvårdspersonal uppmärksamma på detta behov. Det hade i en framtida studie varit 
intressant att göra en jämförelse mellan hemsjukvård och slutenvård beträffande patienters 
upplevelse av den personliga sfären. 
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Tabell 2. Artikelöversikt         Bilaga I:1 
 
Publiceringsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2001 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barlas, D., 
Sama, A.E., 
Ward, M.F., 
& Lesser, 
M.L. 

Comparision of the 
auditory and visual 
privacy of emergency 
department treatment 
areas with curtains 
versus those with solid 
walls 

Syftet var att undersöka om 
patienter upplevde mer intrång 
i den personliga sfären på akut-
vårdsavdelningen om de låg i 
sängar omgivna av enbart dra-
perier jämförelsevis om de låg i 
ett enkelrum. Syftet var också 
att undersöka om dessa 
upplevelser påverkade den 
medicinska vården och till 
vilken grad patienterna ansåg 
att den personliga sfären re-
spekterades av hälso- och 
sjukvårdspersonalen. Under-
sökningen syftade också till att 
ta reda på i vilken utsträckning 
patienterna förväntade sig att få 
sin personliga sfär tillgodosedd 
under vårdtiden. 

Kvantitativ metod 
Frågeformulär 
 
n=108  
54 män 
54 kvinnor 
 

Patienter som låg i sängar omgivna av enbart 
draperier upplevde signifikant mindre per-
sonlig sfär på grund av hörbara och visuella 
faktorer. I stort sett alla patienter, oavsett 
sängplats, ansåg att bibehållandet av den 
personliga sfären levde upp till eller översteg 
deras förväntningar. Patienter i sängar om-
givna av draperier upplevde i ett fåtal fall att 
den begränsade personliga sfären bidrog till 
att de tillbakahöll anamnes samt vägrade att 
genomgå fysisk undersökning. Det var av 
stor vikt att det fanns en medvetenhet hos 
hälso- och sjukvårdspersonalen om att 
draperi var otillräckligt beträffande att stänga 
ute ljud, samt att personalen var uppmärksam 
på att alltid dra för tillräckligt vid 
undersökning och behandling. 
 

Grad I 

1998 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bäck, E., & 
Wikblad, K. 

Privacy in hospital Syftet var att undersöka pati-
enters och sjuksköterskors 
attityder till patienters person-
liga sfär under vårdtiden. Syftet 
var också att jämföra sjuk-
sköterskors uppfattningar med 
patientens uttalade behov angå-
ende bibehållandet av den per-
sonliga sfären under vårdtiden. 

Kvantitativ metod 
Frågeformulär 
 
n=160 
118 patienter  
42 sjuksköterskor 
 
 

Behov av en personlig sfär ansågs som lika 
viktigt hos sjuksköterskor och patienter. Att 
patienters personliga sfär bibehölls under 
vårdtiden på sjukhus ansågs vara av större 
vikt hos sjuksköterskor jämfört med pati-
enterna själva. Att få möjlighet att samtala 
med läkare i avskildhet värderades som vik-
tigast för patienterna för bibehållandet av 
den personliga sfären. Patienter som vårda-
des länge på sjukhus värderade bibehållandet 
av den personliga sfären högre än de som 
vårdades under en kort tid. Även om patien-
ter var socialiserade till att förvänta sig 
minskad bibehållen personlig sfär under 
vårdtiden, betydde detta inte att de var be-
kväma med situationen. 

Grad I 



       

  

          Bilaga I:2 
 
Publiceringsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2006 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaudhury, 
H., 
Mahmood, 
A., & 
Valente, M. 

Nurses’ perception of 
single-occupancy 
versus multioccupancy 
rooms in acute care 
environments: An 
exploratory compara-
tive assessment 

Syftet var att undersöka sjuk-
sköterskors uppfattningar om 
för- respektive nackdelar för 
patienter som ligger på enkel-
rum jämfört med flerbäddssal 
under vårdtiden på sjukhus.  

Kvantitativ metod 
Frågeformulär 
 
n=77 
68 kvinnor 
9 män 

Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att det 
var mest fördelaktigt att patienter låg på 
enkelrum jämfört med flerbäddssal. Det var 
mer lämpligt att utföra undersökningar av 
patienten samt göra ett ankomstsamtal med 
en patient på ett enkelrum. Många 
sjuksköterskor ansåg dessutom enkel-
rummets omgivningsfaktorer som under-
lättande vid omvårdnadsarbetet, eftersom det 
där ofta fanns gott om plats och det var lät-
tare för sjuksköterskan att värna om patien-
tens personliga sfär.  

Grad II 

2005 
Australien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karro, J., 
Dent, A.W. & 
Farish, S. 

Patient perceptions of 
privacy infringements 
in an emergency 
department 

Syftet var att undersöka vilka 
faktorer som kan påverka pati-
enters upplevelse av intrång i 
den personliga sfären. Syftet 
var också att undersöka om 
patienterna ansåg att bevaran-
det av den personliga sfären var 
betydelsefull under vårdtiden 
och huruvida dessa upplevelser 
påverkade den medicinska 
bedömningen eller vården. 

Kvantitativ metod 
Frågeformulär 
 
n=235 
109 män 
126 kvinnor 

Många patienter på akutvårdsavdelningen 
upplevde i hög utsträckning intrång i den 
personliga sfären. Patienter som vårdades i 
rum med endast draperier jämfört med 
enkelrum uppgav att de oftare kände intrång 
i integriteten. Patienter som upplevde att 
någon annan kunde höra deras samtal med 
personalen, tillbakahöll oftare information än 
andra. Flertalet av patienterna menade att 
bevarandet av den personliga sfären var 
viktigt under vårdtiden på akutvårds-
avdelningen.  

Grad I 

 
 
 
 
 
 
 
 



       

  

          Bilaga I:3 
 
Publiceringsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2002 
Finland 
Spanien 
Grekland 
Tyskland 
Skottland 
(Storbritannien) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leino-Kilpi, 
H., Välimäki, 
M., Dassen, 
T., Gasull, 
M., 
Lemonidou, 
C., Scott, P.A. 
et al. 

Maintaining privacy 
on post-natal wards: a 
study in five European 
countries 

Syftet var att beskriva nyblivna 
mödrars och hälso- och 
sjukvårdspersonals 
(sjuksköterskors och barn-
morskors) uppfattningar om 
hur patienters personliga sfär 
bibehålls på BB-avdelningar i 
fem europeiska länder. 

Kvantitativ metod 
Frågeformulär 
 
n=1192 mödrar 
(Finland=324, 
Spanien=223, 
Grekland=251, 
Tyskland=155, 
Skottland=239) 
 
n=952 sjuk-
sköterskor/ 
barnmorskor 
(Finland=213, 
Spanien=192, 
Grekland=221, 
Tyskland=155, 
Skottland=171) 
 

Det fanns skillnader både mellan olika länder 
och mellan patienters och hälso- och 
sjukvårdspersonals uppfattningar om hur 
patientens personliga sfär bibehölls under 
vistelsen på BB-avdelningen. Nyblivna 
mödrar i Finland, Tyskland och Skottland 
uppgav att deras personliga sfär bibehölls i 
större utsträckning än mödrar från Grekland 
och Spanien. Mödrar i Finland, Tyskland och 
Skottland var mer positiva angående 
bibehållen personlig sfär än vad hälso- och 
sjukvårdspersonalen i de respektive länderna 
var. Det motsatta gällde i Grekland och Spa-
nien. Empiriska studier om patienters per-
sonliga sfär ansågs vara viktiga, eftersom de 
uppmärksammar problem som kan uppstå i 
omvårdnaden angående intrång i patientens 
personliga sfär. 

Grad I 

2003 
Finland, 
Spanien, 
Grekland, 
Tyskland, 
Skottland 
(Storbritannien) 
 
 
 
 
 
 

Lemonidou, 
C., Leino-
Kilpi, H., 
Välimäki, M., 
Dassen, T., 
Gasull, M., 
Scott, P.A. et 
al. 

Privacy in surgical 
nursing care: a 
comparative study of 
patients’ and nurses’ 
perceptions 

Syftet var att beskriva och 
jämföra patienters och sjuk-
sköterskors uppfattningar om 
patientens personliga sfär under 
vårdtiden på olika kirurg-
avdelningar i fem europeiska 
länder. 

Kvantitativ metod 
Frågeformulär 
 
n=2734  
1454 patienter 
1280 sjuksköterskor 

I samtliga länder som ingick i studien fanns 
det skillnader mellan sjuksköterskors och 
patienters uppfattningar om bibehållandet av 
den personliga sfären under vårdtiden. I 
Finland, Tyskland, Skottland och Spanien 
upplevde patienterna att den personliga sfä-
ren blev respekterad i större utsträckning än 
vad sjuksköterskorna ansåg. I Grekland var 
det däremot tvärtom. Skillnaderna mellan 
länderna kunde bero på sjuksköterskans 
utbildning, kulturella faktorer och hur vården 
såg ut i de olika länderna. 

Grad I 

 
 
 



       

  

          Bilaga I:4 
 
Publiceringsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2005 
Nya Zeeland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malcolm, H.A Does privacy matter? 
Former patients 
discuss their 
perceptions of privacy 
in shared hospital 
rooms 

Syftet var att beskriva patien-
ters upplevelser av bibehållan-
det av den personliga sfären på 
flerbäddssal under vårdtiden. 

Kvalitativ metod 
Semistrukturerad 
intervju.  
 
n=12 
5 män 
7 kvinnor 

Patienter accepterade ett visst intrång i den 
personliga sfären i sjukhusmiljö. Patienterna 
påpekade en medvetenhet om att privat 
information kunde höras av andra och därför 
var det önskvärt att de själva fick välja plats 
för privata samtal. En del patienter upp-
skattade det stöd som de fick av med-
patienterna på flerbäddssalen, medan andra 
ansåg att detta orsakade onödig sorg. Pati-
enter som var medvetna om att någon annan 
kunde höra deras samtal, tillbakahöll infor-
mation. Det var önskvärt med en större med-
vetenhet bland hälso- och sjukvårdspersonal 
om vikten av att bibehålla patientens 
personliga sfär. 
 

Grad II 

2004 
Storbritannien 
 
 
 
 
 
 
 

Matiti, M.R., 
& Trorey, G. 

Perceptual adjustment 
levels: patients’ 
perception of their 
dignity in the hospital 
setting 

Syftet var att undersöka vad 
begreppet värdighet innebär för 
en patient under vårdtiden på 
sjukhus. 

Kvalitativ metod 
Fenomenologi 
 
Semistrukturerad 
intervju 
n=102 
53 män 
49 kvinnor 

Det var svårt att fastställa en tydlig och lätt-
förståelig definition av patienters värdighet, 
till stor del beroende på att värdighet kunde 
sättas i samband med en subjektiv upple-
velse. Det ansågs som viktigt att hälso- och 
sjukvårdspersonal hade förståelse för hur 
varje enskild patient anpassade sig till 
sjukhusmiljön.  

Grad I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

  

          Bilaga I:5 
 
Publiceringsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2003 
USA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olsen, J.C., & 
Sabin, B.R. 

Emergency 
department patient 
perceptions of privacy 
and confidentiality 

Syftet var att undersöka om 
patienter på akut-
vårdsavdelningen upplevde 
överträdelse beträffande konfi-
dentiella uppgifter eller intrång 
i den personliga sfären under 
vårdtiden. Syftet var också att 
undersöka om detta i så fall 
varierade beroende på vilken 
typ av rum patienten placerades 
i. 

Kvantitativ metod 
Frågeformulär 
 
n=440 
44% män 
56% kvinnor 
 
 

Patienter som låg i ett enkelrum var mer 
bekväma med att samtala om anamnes och 
undersökas fysiskt, jämfört med patienter 
vars säng endast omgavs av draperier. Om 
patienten låg i ett enkelrum eller i en säng 
endast med draperier spelade ingen roll, de 
hörde samtal om andra i lika stor 
utsträckning. Det ansågs som viktigt att 
omvårdnadspersonal på akut-
vårdsavdelningen var medvetna om överträ-
delser beträffande konfidentiella uppgifter 
samt intrång i patientens personliga sfär, 
eftersom patienten förtjänade att få sin integ-
ritet respekterad under vårdtiden. Att und-
vika överträdelser gällande konfidentiell 
information var en viktig del för att kunna 
förbättra vården eftersom det gav patienten 
tillit.  
 

Grad I 

2004 
Israel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabak, N., & 
Ozon, M. 

The influence of 
nurses’ attitudes, 
subjective norms and 
perceived behavioral 
control on maintaining 
patients’ privacy in a 
hospital setting. 

Syftet var att undersöka om det 
fanns något samband mellan 
sjuksköterskornas attityder, 
värderingar och det faktiska 
beteendet för bibehållandet av 
patientens personlig sfär under 
vårdtiden på sjukhus.  

Kvantitativ metod 
Frågeformulär 
 
n=109 
12 män 
97 kvinnor 

Det fanns ett samband mellan sjuk-
sköterskors attityder och bibehållandet av 
patientens personliga sfär. Ju mer medvetna 
sjuksköterskorna var om vikten av att pati-
enternas personliga sfär bibehölls, desto mer 
arbetade de för att främja detta. Ju mer ut-
bildning sjuksköterskorna hade, desto mer 
positiva blev de till att värna om patientens 
personliga sfär.  

Grad I 

 
 
 
 
 



       

  

          Bilaga I:6 
 
Publiceringsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2002 
Australien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walsh, K., & 
Kowanko, I. 

Nurses’and patients’ 
perceptions of dignity 

Syftet var att undersöka pati-
enters respektive sjuk-
sköterskors uppfattningar om 
värdighet. Syftet var också att 
formulera en definition av 
värdighet baserad på patienters 
och sjuksköterskors upplevelser 
samt identifiera omvårdnad 
som bibehåller eller begränsar 
patienters värdighet. 

Kvalitativ metod 
Fenomenologi 
 
Ostrukturerad 
intervju 
n=9 
5 patienter 
4 sjuksköterskor 

Både patienter och sjuksköterskor framhöll 
att sjukhusmiljön bidrog till en känslan av 
minskad värdighet bland patienterna. Re-
spekt, bibehållen personlig sfär och kontroll 
karaktäriserade värdighet enligt patienter och 
sjuksköterskor. 

Grad II 

2003 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Widäng, I., & 
Fridlund, B. 

Self-respect, dignity 
and confidence: 
conceptions of 
integrity among male 
patients. 

Syftet var att beskriva hur 
manliga patienter uppfattar 
integritet under vårdtiden på 
sjukhus.  

Kvalitativ metod 
Fenomenografi 
Strukturerad 
intervju 
 
n=17 
 

Integritet kunde beskrivas som självrespekt, 
värdighet och förtroende, men också som ett 
samband mellan patienten själv och andra. 
Hälso- och sjukvårdspersonal skulle i en god 
omvårdnad befrämja patienters självrespekt 
och vara uppmärksam på det som kunde göra 
intrång på patientens integritet. Det ansågs 
viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal 
kunde bevara och respektera patientens in-
tegritet även om det var en hotande och våld-
sam situation. Det var viktigt att bevara in-
tegriteten för att patienterna skulle känna sig 
trygga och säkra.  
 

Grad I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

  

          Bilaga I:7 
 
Publiceringsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 

Widäng, I., 
Fridlund, B., 
& 
Mårtensson, J. 

Women patients’ 
conceptions of 
integrity within health 
care: a phenomeno-
grafic study 

Syftet var att beskriva hur 
kvinnliga patienter uppfattar 
integritet inom sjukvården. 

Kvalitativ metod 
Fenomenografi 
 
n=15 
 

Vård som karaktäriserades av värdighet och 
där konfidentiell information skyddades, var 
av stor vikt för att patientens integritet kunde 
bibehållas. Interaktionen mellan de kvinnliga 
patienterna och hälso- och sjukvårdspersonal 
samt hur personalen vårdade dessa kvinnor, 
var viktigt för bevarandet av deras integritet.  
Det ansågs som viktigt att sjukhusmiljön 
designades på ett sätt så att samtal och vård 
kunde äga rum privat. 
 

Grad I 

2005 
Storbritannien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woogara, J. Patients’ privacy of 
the person and human 
rights 

Syftet var att undersöka i 
vilken utsträckning patientens 
personliga sfär respekterades på 
vårdavdelningar i NHS 
(National Health Service) 

Kvalitativ metod 
Fenomenologi/ 
Grounded Theory 
 
Semistrukturerad 
intervju 
n=40 
18 patienter 
6 läkare 
16 sjuksköterskor 
 
Ostrukturerad 
intervju 
n=67 
55 patienter 
12 hälso- och 
sjukvårdspersonal 
 

Patienterna framhöll att deras personliga sfär 
var begränsad på vårdavdelningarna. Hur 
patienterna upplevde att den personliga 
sfären respekterades berodde bland annat på 
var de låg på avdelningen, om andra till 
exempel kunde höra deras samtal samt om de 
upplevde kontroll och valmöjlighet. Det 
ansågs att hälso- och sjukvårdspersonalen 
hade en skyldighet att försäkra sig om att 
patientens personliga sfär var respekterad 
under vårdtiden på sjukhus. 
 
 

Grad II 

 
 
 
 
 


