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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Neurointensivvård är avancerad och patienterna kräver högteknologisk 

övervakning och behandling. Många patienter är sövda eller medvetslösa och kan därmed inte 

skydda sin integritet. Personalen har därför ett ansvar att upprätthålla patienternas integritet. 

Syfte: Syftet är att undersöka om personalen på en neurointensivvårdsavdelning respekterar 

patienternas personliga integritet i planerade omvårdnadshandlingar med avseende på 

information, fysisk exponering och om personalen pratar över huvudet på patienten.  

Metod: En kvantitativ observationsstudie med 20 observationer utfördes på en 

neurointensivvårdsavdelning. Personalen observerades vid utförande av morgon- eller 

kvällstvätt. Data analyserades deskriptivt. 

Resultat: Studiens resultat visade att personalen respekterade patienternas integritet främst 

genom att inte exponera patienternas över- och underkropp samtidigt. Den frågeställning som 

visade sämst resultat beträffande respekt för patienternas integritet var gällande information 

till patienterna. Då två eller flera personal utförde omvårdnaden pratade de mer om annat, 

både av privat och arbetsrelaterad karaktär, jämfört med när en personal vårdade patienten. 

Studiens resultat visade att patienter som respiratorvårdades exponerades mer och fick sämre 

information. Personalen pratade dessutom mer om irrelevanta ämnen när de utförde 

hygientvätt på respiratorvårdade patienter jämfört med icke respiratorvårdade. 

Slutsats: Studiens resultat visade att patienternas integritet kränktes i omvårdnadshandlingar 

om de respiratorvårdades eller vårdades av två eller flera personal. Patienternas personliga 

integritet kränktes genom att personalen förde irrelevanta samtal över patienternas huvud samt 

inte gav adekvat information. Om personalen ser patienten som en individ med rätt att få sin 

personliga integritet skyddad ges förutsättning för en god humanistisk vård som stärker både 

patienten och vårdpersonalen. 
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Abstract 

 

Background: Neuro intensive care is advanced and the patients require high-tech monitoring 

and treatment. Many patients are sedated or unconscious and can not protect their integrity. 

The staff has a responsibility to maintain the patients’ integrity. 

Aim: The aim is to investigate whether the staff of a neuro intensive care unit respects the 

patient's integrity in planned nursing actions regarding information, physical exposure and 

whether the staff is talking about irrelevant things over the patient´s head.  

Methods: A quantitative observational study including 20 observations was performed on a 

neuro intensive care unit. The staff was observed when performing the morning or evening 

hygiene wash. The data were analyzed descriptively. 

Results: The results demonstrated that staff respected patients’ integrity mainly by not 

exposing the patient's upper and lower body simultaneously. The question that showed the 

poorest result in terms of respect for patients' integrity was regarding information to patients. 

When two or more staff performed the care they talked more about other things, both private 

and work-related, compared to when one staff cared for the patient. The results of the study 

also showed that mechanically ventilated patients were exposed more and received less 

information. The staff talked more about irrelevant subjects when performing hygiene wash 

on mechanically ventilated patients compared to non-mechanically ventilated patients. 

Conclusion: The results showed that patients' integrity was violated in nursing actions on the 

mechanically ventilated patients or when the patients were treated by two or more staff. 

Patients´ integrity was violated when the staff was talking about irrelevant subjects over the 

patients´ head and did not provide adequate information. If the staff sees the patient as an 

individual with the right to have their integrity protected they give a good humanistic care that 

strengthens both the patient and the medical staff. 
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1. Bakgrund 

1.1 Integritet 

Nationalencyklopedin (i.d.) definierar begreppet integritet som “rätt att få sin personliga 

egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp”. 

Begreppet kan delas in i psykisk och fysisk integritet. Psykisk integritet avser personliga 

åsikter, känslor och värderingar. Fysisk integritet syftar på det kroppsliga, att inte utföra en 

undersökning på en patient utan samtycke. Integritet härstammar från latin och betyder orörd, 

hel (Statens medicinsk-etiska råd, i.d.). Begreppet har anknytning till värdighet och syftar till 

varje individs egenvärde, att varje person har rätt till sin privata sfär oavsett sjukdomstillstånd 

(Fjellstrom, 2005; Statens medicinsk-etiska råd, i.d.). Ur ett samhällsperspektiv finns en 

förväntan om att vårdpersonal efterföljer Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som 

stadgar i 2a § att “Hälso- och sjukvården skall bedrivas så den uppfyller kraven på en god 

vård. Detta innebär att den skall särskilt bygga på respekt för patientens självbestämmande 

och integritet” (Sveriges riksdag, 2015).  

 

Begreppet integritet används för att symbolisera en individs värde eller värdighet (Sveriges 

riksdag, 2014). Värdighet i sin tur grundas i värderingar och går endast att tillämpa på 

människor. Det kan delas in i absolut och relativ värdighet där absolut värdighet symboliserar 

exempelvis människovärde, ansvar och plikt. Den relativa värdigheten är en återspegling av 

den absoluta men påverkas av kultur, person och samhälle. Värdighet är ett essentiellt begrepp 

inom sjukvården. Sjukvårdspersonalen har ett etiskt ansvar att behandla patienter värdigt 

(Edlund, Lindwall, von Post & Lindström, 2003).  

 

Omvårdnad ska vara humanistisk och bygga på respekt för den enskilda patientens värdighet 

och integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). En sjuksköterska som vårdar utifrån ett 

humanistiskt förhållningssätt, med moraliska principer där patientens individuella behov som 

människa tillgodoses använder sig av Empowerment (Kuokkanen & Leino-Kilpi, 2001). 

Empower innebär att ge styrka och självförtroende till en person (Oxford English Dictionary, 

2014). Genom att ge patienter empower stärks deras livsglädje och vilja att kämpa. Detta kan 

uppnås genom en positiv miljö med god vård, information, respekt för patienternas vilja och 

att få patienterna att känna sig värdefulla (Wåhlin, Ek & Idvall, 2006). 

 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4u6zGiOXJAhWKDCwKHYdPAr8QFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2F&usg=AFQjCNG0E2K26VdxCN8UOARK16Ho0qJQ0A&sig2=RsgHwknoDgvwTfAQJAzWuw&bvm=bv.110151844,d.bGg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuokkanen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11879470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leino-Kilpi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11879470
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1.2 Integritet inom sjukvården 

Att vara patient innebär att hamna i beroendeställning till sjukvårdspersonalen. Personalen bör 

då arbeta för att upprätthålla patientens integritet, även om hen på grund av sitt medicinska 

tillstånd inte har förmåga till självbestämmande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Intensivvården karakteriseras av högt arbetstempo och avancerad teknologi. Det krävs 

specialistkunskap för att vårda de kritiskt sjuka patienterna. Deras allvarliga tillstånd och 

medvetslöshet kan resultera i att de inte alltid kan skydda sin egen integritet, vilket gör dem 

särskilt utsatta för att få sin värdighet hotad (Moen & Nåden, 2015; Nyholm & Koskinen, 

2015).  

 

Patientens integritet kränks då hen exponeras fysiskt, till exempel vid vårdande i sal med 

många patienter eller när personalen inte informerar om vad de gör eller talar över huvudet på 

patienten (Moen & Nåden, 2015; Nyholm & Koskinen, 2015; Heijkenskjöld, Ekstedt & 

Lindwall, 2010). Om patienten respekteras och inte ignoreras eller exponeras mer än 

nödvändigt upprätthålls deras integritet och värdighet. Patienten bör ses som en helhet, en 

individ med unika behov som bemöts med respekt. Detta har en stor påverkan på skyddandet 

av den personliga integriteten och värdigheten. (Moen & Nåden, 2015; Nyholm & Koskinen, 

2015; Heijkenskjöld et al., 2010; Slettebø, Caspari, Lohne, Aasgaard & Nåden, 2009; Widäng 

& Fridlund, 2003; Widäng, 2008).  

 

Det är viktigt att personalen tar hänsyn till olika patienters personlighet och vanor samt är 

lyhörda för varje enskild patients upplevelse av hotad integritet. Genom förmåga att leva sig 

in i patienternas situation av utsatthet respekterar personalen den personliga sfären och 

värdigheten skyddas. Alla patienter är unika och det är viktigt att personalen inte ger stereotyp 

vård (Randers & Mattiasson, 2004). 

 

Patienterna i Beach et al. (2015) undersökning beskriver att de kände sig sårbara när de 

vårdades på en intensivvårdsavdelning. Deras känsla av utsatthet förstärktes om personalen 

sedan exponerade deras kroppar på ett respektlöst sätt framför andra personer som inte deltog 

i deras vård. Betydelsen av att upprätthålla patienternas personliga sfär och därmed skydda 

deras integritet tas även upp i Widängs (2008) studie. För de intervjuade patienterna var det 

viktigt med skyddande draperier runt sjukhussängen för att behålla känslan av privatliv trots 

sjukdomen.  
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I Baillies (2009) studie framkom det att separata salar för män och kvinnor, men likaså för de 

med liknande förutsättningar, ökar patienternas värdighet. Önskvärt vore även bättre 

bemanning då hög belastning på avdelningen kan ha påverkan på interaktioner mellan 

personalen som i sin tur påverkar patienterna. Varje avdelning borde ha en personal som 

huvudansvarig för patienternas värdighet, även om all personal givetvis tar eget ansvar. 

Utbildning till personalen vore lämpligt då all personal inte har kännedom om den 

maktobalans som råder mellan vårdare och patient, samt hur deras beteende påverkar 

patienternas integritet och i vilka situationer de bör vara särskilt medvetna om detta.  

 

Heijkenskjöld et al. (2010) poängterar vikten av att sjuksköterskor har mod att säga till 

kollegor som kränker patienters värdighet, att det inte är acceptabelt att ha privata samtal vid 

patienterna. Koksvik (2015) understryker att om personalen talar med patienten, oavsett 

vakenhetsgrad, upprätthålls patientens integritet och de påminns om att det är en människa 

och inte ett objekt de vårdar.   

 

Om patienten inte bemöts med respekt utan endast som en siffra på ett papper kan detta även 

överföras till anhöriga och de kan i värsta fall flytta sitt fokus från individen till 

övervakningsmonitorn bredvid sängen. Den medicinska tekniken blir då viktigare än 

människan (Beach et al., 2015). I vissa situationer kan dock den medicinska aspekten, att 

rädda liv och återställa patientens hälsa, vara viktigare än att upprätthålla patientens autonomi. 

I dessa fall kan patientens värdighet tillfälligt bli lidande till förmån för den medicinska 

säkerheten, vilket får anses vara en acceptabel uppoffring i de fallen (Koksvik, 2015). 

 

1.3 Neurointensivvård 

Neurointensivvård utgörs av flera olika patientkategorier som behöver specialiserad vård 

(Ropper et al, 2004). Många av patienterna på neurointensivvårdsavdelningar vårdas sövda 

och i respirator (Akademiska sjukhuset, 2015). 

 

Intrakraniella processer så som tumörer, blödningar och traumatisk skallskada medför risk för 

ökat intrakraniellt tryck då utrymmet innanför skallbenet är begränsat. Ett ökat tryck 

försämrar prognosen och ökar mortaliteten för patienten som då behöver akut handläggning. 

Det finns flera metoder för att sänka det intrakraniella trycket, bland annat genom att söva 

patienten för att minska metabolismen och undvika stress, eller genom hyperventilation som 

drar ihop blodkärlen i hjärnan och skapar plats. Dessa åtgärder medför att patienten behöver 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Heijkenskj%C3%B6ld%20KB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20444773
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Geller%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25772726
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intuberas och behandlas med mekanisk ventilation för att kunna kontrollera patientens 

andning. Respiratorvård kan vara mycket obekvämt för patienten och är därmed också en 

indikation för sedering. Ytterligare skäl till sedering är att patienter med intrakraniella 

processer riskerar att få epileptiska anfall vilket försämrar prognosen. Vid fortsatta problem 

med höga intrakraniella tryck trots sedvanlig trycksänkande behandling kan patienten behöva 

sövas djupare för att minska metabolismen ytterligare, så kallad barbituratkoma (Gelb et al., 

2008; Jantzen, 2007; Lindgren, Nordh, Naredi & Olivecrona, 2012; Majdan et al., 2013; 

Stocchetti et al., 2008).  

 

Även neurologpatienters tillstånd kan vara intensivvårdskrävande med behov av sedering och 

mekanisk ventilation. Svårbehandlad status epileptikus är ett exempel på när patienten kan 

behöva sövas för att bryta de återkommande kramperna. I värsta fall kan djupare sedering 

med barbiturat vara nödvändigt även i sådana här fall (Tasker & Vilati, 2014; Morrison, 

Gibbons & Whitehouse, 2006).  

 

Miljön runt patienterna inom neurointensivvård är högteknologisk med syfte att behandla, 

övervaka och undersöka patienten (Johansson, Bergbom & Lindahl, 2012; Meriläinen, 

Kyngäs & Ala-Kokko, 2010). De neurokirurgiska patienter som deltog i Mylén, Nilsson & 

Berterös (2015) studie beskrev att det var viktigt att de kände sig trygga och att de 

behandlades av kunnig personal samt att de fick personlig information och kroppskontakt av 

omvårdnadpersonalen. 

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten som används i uppsatsen är Myra E Levines bevarandemodell 

med fokus på personlig integritet, som är en av fyra bevarandeprinciper. Levine poängterade 

att människan strävar efter att bibehålla känslan av en helhet och sin integritet. Detta uppnås 

genom fyra bevarandeprinciper; bevarande av energi, strukturell integritet, personlig integritet 

samt social integritet (Levine, 1990; Fawcett & DeSanto-Madeya, 2013). Levine (1967; 1996; 

1991) menade att en person är som mest sårbar vid förlusten av sin självständighet, vilket sker 

när en människa blir patient. Det hotar den personliga integriteten då beslut som individen 

vanligtvis tar själv fattas av andra. Levine (1967) underströk att kroppen är sammanlänkad 

med själen och ska ses som en helhet. För att bevara den personliga integriteten måste 

sjuksköterskan se patienten som en individ. Sjuksköterskor visar respekt för patienterna 
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genom att ge avskildhet, tilltala dem med namn samt att undervisa dem, enligt Levine 

(Alligood, 2014). 

 

Utöver Levines bevarandeprincip har begreppet personlig integritet valts som teoretisk 

utgångspunkt. Värdighet och integritet har en koppling till varandra men är inte 

synonymbegrepp. Författarna har därför valt att använda båda begreppen vid analys och 

sökning av litteratur. 

 

1.5 Problemformulering 

Neurointensivvård är avancerad och patienterna kräver högteknologisk övervakning och 

behandling. Många patienter är sövda eller medvetslösa och kan därmed inte skydda sin 

integritet. Vårdpersonalen har ansvar för att patientens integritet inte blir kränkt i 

vårdsituationer vilket är formulerat i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Vid sökning 

i databaser har ingen liknande forskning på området integritet inom neurointensivvård funnits.  

 

1.6 Syfte 

Syftet är att undersöka om personalen på en neurointensivvårdsavdelning respekterar 

patienternas personliga integritet i planerade omvårdnadshandlingar med avseende på 

information, fysisk exponering och om personalen pratar över huvudet på patienten.  

 

1.7 Frågeställningar 

1. I hur stor utsträckning används inte skyddande skärmar/draperier vid skötsel av den 

personliga hygienen? 

2. I hur stor utsträckning exponeras patientens över- och underkropp samtidigt vid 

skötsel av den personliga hygienen? 

3. I hur stor utsträckning informeras inte patienten adekvat av personalen inför och under 

skötsel av den personliga hygienen? 

4. I hur stor utsträckning pratar sjuksköterskor och undersköterskor om irrelevanta saker 

vid omvårdnad 

a) av privat karaktär 

b) av arbetsrelaterad karaktär 

c) Hur ändras dessa förhållanden om det är en respektive två eller flera personal som 

utför skötsel av den personliga hygienen? 
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5. Hur ändras förhållandena i ovanstående frågor beroende på om patienten     

respiratorvårdas eller inte? 

 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Designen som valdes var en prospektiv tvärsnittstudie med kvantitativ ansats då syftet var att 

studera hur varje enskild patients personliga integritet respekterades vid ett tillfälle. Fördelen 

med designen är att data kan analyseras igen om nya frågeställningar uppkommer samt att 

bortfallet blir mindre än vid longitudinella studier då deltagarna följs över tid (Henricsson, 

2012). Studien var icke-experimentell eftersom observatörerna stod vid sidan om och inte 

ingrep i samband med datainsamlingen (Polit & Beck, 2012). Målet var att påverka det som 

observerades så lite det är möjligt (Bell, 2007).  

 

2.2 Urval 

Genom ett bekvämlighetsurval utsågs 20 planerade omvårdnadstillfällen där patienter oavsett 

kön vårdades. Inklusionskriterier var patienter över 18 år med neurokirurgisk eller 

neurologisk diagnos som vårdades på neurointensivvårdsavdelning på ett Universitetssjukhus 

i Mellansverige. Både respiratorvårdade och icke respiratorvårdade patienter inkluderades i 

studien. Författarna strävade efter att få ett jämfördelat antal patienter som vårdades i 

respirator respektive inte respiratorvårdades. Urval och datainsamling pågick i mars 2016. Av 

de 20 observationer som utfördes var det sex patienter som inte respiratorvårdades. 

Exklusionskriterier var patienter som vårdades av personal som motsatte sig observation. 

Både sjuksköterskor och undersköterskor som utförde skötsel av patientens personliga hygien 

observerades. Ingen tillfrågad personal motsatte sig att bli observerad och studien fick således 

inget bortfall. Observationerna utfördes på både morgon- och kvällstid för att studera hur 

olika omvårdnadspersonal arbetade. En patient observerades fyra gånger, två patienter 

observerades två gånger, övriga 14 patienter observerades en gång.  Detta ansåg författarna 

var acceptabelt då det var personalen som var fokus för studiens frågeställningar. Med hänsyn 

till att observerad personal var garanterad anonymitet dokumenterades inte deras namn. 

Författarna kan därmed inte redovisa om personal har observerats flera gånger. Författarna 

eftersträvade att observera så många olika sjuksköterskor och undersköterskor det var möjligt.  
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2.3 Rutiner 

På den intensivvårdsavdelning där studien genomfördes vårdades patienterna på salar med 

fyra platser. Mobila skärmar fanns tillgängliga på samtliga salar. Personalen arbetade i 

vårdlag med en intensivvårdssjuksköterska och en undersköterska som i regel ansvarade för 

två patienter. Bemanningen i vården var densamma över hela dygnet, dock vistades mer 

personal på avdelningen dagtid då bland annat administrativ personal samt fler läkare 

arbetade. Hygientvätt skedde enligt rutin morgon och kväll där kvällstvätten var mer 

omfattande med byte av lakan och intimtvätt. Under morgonrutinen utfördes rakning samt 

lättare hygientvätt. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Ett observationsprotokoll som följer personalens handlingar med avseende på patientens 

integritet över tid framställdes av författarna. Vid strukturerade observationer används 

protokoll som visar tydligt vad som observeras (Polit & Beck, 2012). Protokollet utformades 

som en tidsaxel där varje fråga var en tidslinje från 1 till 60 minuter vilket författarna antog 

vara maximal observationstid. Om någon observation pågick längre tid fanns plats för att 

utöka tidsaxeln. Se bilaga 1. 

 

2.5 Tillvägagångssätt 

En tillståndsansökan godkändes av verksamhetschefen för den avdelning där studien 

genomfördes. Två pilotobservationer där båda författarna deltog utfördes innan 

observationerna påbörjades. Detta för att kontrollera protokollet och säkerställa att författarna 

bedömde lika. Inga justeringar av observationsprotokollet utfördes.  

 

Ett informationsbrev om studien formulerades och lämnades i personalrummet samt sattes 

upp på informationstavla på avdelningen, se bilaga 2. Information förmedlades även till 

personal digitalt på deras intranät. I brevet framgick det att en observationsstudie skulle 

genomföras under omvårdnadshandlingar morgon eller kväll samt författarnas namn och 

kontaktuppgifter.  

 

När observationerna skulle genomföras kontaktades platsansvarig sjuksköterska på 

avdelningen för att rekrytera deltagare till studien enligt ovan nämnda inklusionskriterier. Den 

omvårdnadspersonal som vårdade utvald patient tillfrågades om tillstånd för att observeras. 

Om patienten var vaken informerades hen att författarna skulle observera personalen i 
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omvårdnaden. Tidtagning med klocka användes och varannan minut fördes en notering 

utifrån studiens frågeställningar. Frågor gällande kön, födelseår och diagnos antecknades för 

att få en mer övergripande bild av deltagarna. Varje observationstillfälle pågick tills 

hygientvätten var avslutad.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Godkännande att utföra studien från verksamhetschefen inväntades innan observationerna 

inleddes. Personalen på avdelningen fick ett informationsbrev med uppgifter om studien. Den 

personal som sedan vårdade deltagande patienter informerades på nytt och tillfrågades innan 

observationen påbörjades. Deltagande i forskning ska enligt lag (2003:460) vara frivilligt och 

de medverkande har alltid rätt att avbryta (Sveriges riksdag, 2003). Personalen informerades 

endast om att författarna skulle observera omvårdnadshandlingar vid morgon- och kvällstvätt. 

Om de hade kännedom att integritet observerades kunde det påverka hur de bemötte 

patienterna och således förvrida resultatet. Patienterna tillfrågades inte om tillstånd för 

observation då det var personalen som var fokus för observationerna. Dock kunde patienterna 

ändå känna sig observerade vilket var ett etiskt dilemma.  

 

Inga personuppgifter dokumenterades i observationsprotokollen utöver patientens kön, 

födelseår och diagnos. Den observerade personalens personuppgifter registrerades inte och 

konfidentialitet kunde således garanteras. I enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) 

säkerställdes sekretessen. 

 

2.7 Bearbetning och analys 

Författarna valde att analysera frågeställningarna utifrån de företeelser som inte respekterar 

den personliga integriteten med hänsyn till det som framkommit i studiens bakgrundsavsnitt. 

Insamlad data analyserades genom att för varje observation räkna ut procent på tidsaxeln efter 

respektive fråga på protokollet. På så vis framkom det hur stor del av tiden som personalen 

kränkte patientens integritet för varje frågeställning.  

 

För att studiens läsare skulle få en övergripande bild av resultatet användes deskriptiv statistik 

för varje frågeställning (Henricsson, 2012). Insamlad data fördes in i statistikprogrammet 

SPSS Statistics 20 där det bearbetades. Resultaten presenterades med låddiagram samt tabell. 

I låddiagrammen redovisas medianvärdet i procent för respektive frågeställning med 
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fetmarkerad linje. Eventuella avvikande värden markeras med (o) för uteliggare och (*) för 

extremvärden (Björk, 2010). 

 

 

3. Resultat 

3.1 Information om patientgruppen 

Av de 20 observationer som utfördes var 75 % av patienterna män (n=15) och 25 % kvinnor 

(n=5) födda mellan 1939 och 1997 (median födelseår 1953). 85 % av patienterna hade en 

neurokirurgisk diagnos (n=17) och 15 % var neurologpatienter (n=3). 70 % respiratorvårdades 

(n=14) och resterande 30 % vårdades inte i respirator (n=6). Observationerna pågick mellan 

18 och 48 minuter med ett genomsnitt på 32 minuter. 

 

3.2 Frånvaro av skyddande skärmar/draperier vid skötsel av den personliga hygienen 

I sex av de totalt 20 observationerna användes inte skyddande skärmar under hela 

observationen. I fyra av det totala antalet observationer ställdes inte skärmar fram alls. 

Således användes skärmar alltifrån 0 % till 100 % av observationstiden. Se figur 1.  

 

3.3 Patientens över- och underkropp exponeras samtidigt vid skötsel av den personliga 

hygienen 

I 11 av de 20 utförda observationerna exponerades patientens över- och underkropp samtidigt 

under någon del av hygientvätten. Under ett tillfälle exponerades patientens kropp 47 % av 

tiden, vilket var det högst uppmätta värdet. Se figur 1. 

 

3.4 Patienten informeras inte adekvat av personalen inför och under skötsel av den 

personliga hygienen 

Patienten informerades inte under hela observationen i 15 av 20 fall. I dessa 15 observationer 

var det en variation från 8 % till 94 % av tiden som patienterna inte informerades. Se figur 1. 
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Figur 1. Procent av tiden skärmar inte används alls, n=20 (A), över- och underkropp exponeras samtidigt, n=20 (B) och 

patienten inte informeras adekvat, n=20 (C).  

 

3.5 Sjuksköterskor och undersköterskor pratar om irrelevanta saker av privat eller 

arbetsrelaterad karaktär vid omvårdnadshandlingar 

I 17 observationer pratade deltagande personal om annat under hygientvätten. Hur mycket det 

samtalades varierade. Vid en observation pratades det om irrelevanta ämnen under 71 % av 

tiden. Se figur 2. 

  

3.5.1 Pratar om annat av privat karaktär 

Vid 16 observationstillfällen pratade deltagarna om irrelevanta privata ämnen någon gång 

under hygientvätten. Medianen för privata samtal var 10 % av tiden. Se figur 2.  

 

3.5.2 Pratar om annat av arbetsrelaterad karaktär 

I 14 av de totalt 20 observationerna pratade deltagande sjuksköterskor och undersköterskor 

om irrelevanta arbetsrelaterade saker. Medianen för arbetsrelaterade samtal var 12 % av tiden. 

Se figur 2. 
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Figur 2. Procent av tiden personalen pratar om annat, både av privat och arbetsrelaterad karaktär, n=20 (A), samt av endast 

privat, n=20 (B) respektive arbetsrelaterad karaktär, n=20 (C). 

 

3.5.3 Hur förhållandena ändras om det är en respektive två eller flera personal  

I 16 av de observerade tillfällena inledde en personal med att tvätta patienten och fick sedan i 

12 av dessa fall hjälp av minst en personal till. I fyra fall utfördes hela tvätten av en personal 

och i fyra fall utfördes hela tvätten av minst två personal. Medianen ändrades från 4 % av 

tiden då en personal vårdade patienten till 35 % då de var två eller flera. Se figur 3. 
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Figur 3. 

Procent 

av tiden då 

personalen pratar om annat – jämförelse mellan när en, n=16 (A) respektive två eller flera personal, n=16 (B) vårdar 

patienten. 

 

3.6 Ändrade förhållanden beroende på om patienten respiratorvårdas eller inte 

3.6.1 Användning av skärmar 

Skyddande skärmar användes inte under hela hygientvätten i sex av de 14 

observationstillfällen då patienten respiratorvårdades. De fyra tillfällen där skärmar aldrig 

användes var vid patienter som vårdades i respirator. Av de totalt sex inkluderade patienter 

som inte respiratorvårdades användes inte skärmar under hela observationen i ett av sex fall. I 

den observationen pågick 19 % av tiden utan skyddande skärmar. Se tabell 1. 



13 

 

Tabell 1. Procent av tiden skärmar inte används - jämförelse mellan respiratorvårdad och 

icke respiratorvårdad patient 

  

Respiratorvårdad 

patient 

 

Icke respiratorvårdad 

patient 

Antal observationer (n) 14 6 

Median (% av tid) 0 % 0 % 

Minimum (% av tid) 0 % 0 % 

Maximum (% av tid) 100 % 19 % 

Percentiler (% av tid) p25 0 % 0 % 

                                      p75 100 % 5 % 

 

 

3.6.2 Samtidig exponering av över- och underkropp                

Studiens resultat påvisade att förhållandena beträffande samtidig exponering av över- och 

underkropp varierade beroende på om patienten respiratorvårdades eller ej. I åtta av totalt 14 

observationer där patienten vårdades i respirator skedde samtidig exponering av över- och 

underkropp någon gång under hygientvätten. Gällande de sex patienter som inte vårdades i 

respirator var det hälften som fick över- och underkropp exponerade samtidigt. Se figur 4. 
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Figur 4. Procent av tiden exponering av över- och underkropp sker samtidigt - jämförelse mellan respiratorvårdad, n=14 (A) 

och icke respiratorvårdad, n=6 (B) patient. 

 

3.6.3 Information till patienten     

Resultatet visade att av de sex observationer som utfördes på patienter utan respiratorvård var 

det en patient som inte fick adekvat information under hela proceduren. Detta i jämförelse 

med 13 av de 14 respiratorvårdade patienterna som inte informerades adekvat under hela 

observationen. Se figur 5.  
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Figur 5. Procent av tiden patienten inte informeras - jämförelse mellan respiratorvårdad, n=14 (A) och icke respiratorvårdad, 

n=6 (B) patient. 

 

3.6.4 Pratar om irrelevanta saker av privat eller arbetsrelaterad karaktär                   

Resultatet från de observationer som utfördes visade ändrade förhållanden för irrelevanta 

samtal om patienten vårdades i respirator. Medianen var 14 % av tiden för privata samtal 

respektive 16 % av tiden för arbetsrelaterade samtal. Motsvarande siffror för icke 

respiratorvårdade patienter var 6 % av tiden för privata samtal och 3 % av tiden för 

arbetsrelaterade samtal. Se figur 6. 
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Figur 6. Procent av tiden personalen pratar om annat - jämförelse mellan respiratorvårdad, n=14 (A) och icke 

respiratorvårdad, n=6 (B) patient. 

 

 

4. Diskussion            

4.1 Resultatsammanfattning     

Studiens resultat visade att personalen respekterade patienternas integritet främst genom att 

inte exponera patienternas över- och underkropp samtidigt. I de fall det inträffade var det 

allmänt under en kortare tid. Skyddande skärmar användes inte under hela hygientvätten i sex 

av 20 observationer. Den frågeställning som visade sämst resultat beträffande respekt för 

patienternas integritet var gällande information till patienterna. Då två eller flera personal 

utförde omvårdnaden pratade de mer om annat, både av privat och arbetsrelaterad karaktär, 

jämfört med när en personal vårdade patienten. Studiens resultat visade även att patienter som 

respiratorvårdades exponerades mer och fick sämre information. Personalen pratade dessutom 

mer om irrelevanta ämnen när de utförde hygientvätt på respiratorvårdade patienter jämfört 

med icke respiratorvårdade.      
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4.2 Resultatdiskussion                                                     

4.2.1 Användning av skärmar    

Omvårdnadsteoretikern Levine (1967) poängterar att vid kroppslig omvårdnad måste 

patientens personliga sfär respekteras. Enligt Levine (i Alligood, 2014) skyddas patientens 

personliga integritet bland annat genom att ge patienten avskildhet. Resultatet från den utförda 

studien visade att avskildhet inte gavs till patienten i sex av 20 fall. I fyra av dessa fall ställdes 

aldrig någon skyddande skärm fram under hygientvätten, vilket försämrar förutsättningarna 

för patienten att bevara sitt privatliv och personliga sfär. 

 

På den avdelning där denna studie genomfördes vårdas patienterna i salar med fyra platser. 

Män och kvinnor är blandade på salarna. Detta går emot forskning som utförts gällande 

patienters värdighet och integritet där det framkommit att vårdande i stora salar kränker 

patienternas integritet (Moen & Nåden, 2015; Nyholm & Koskinen, 2015; Heijkenskjöld et 

al., 2010). Enkelsalar eller separata salar för män och kvinnor vore önskvärt för att skydda 

patienternas integritet. Även separata salar för patienter med liknande förutsättningar, 

exempelvis religion, vore att föredra enligt Baillie (2009). Denna studies författare kan 

emellertid se fördelar med att vårda flera patienter i en stor sal. Det är mer personal på salen 

som kan hjälpa varandra både med den planerade vården och vid oförutsägbara händelser. 

Dessutom är det fler som kan observera patienterna på salen vilket ökar den medicinska 

säkerheten. 

 

Då personalen utför omvårdnad på en patient med skyddande skärmar för att ge avskildhet 

medför detta att de får sämre uppsikt över resten av salen och de andra patienterna. Detta kan 

försämra den medicinska säkerheten. Författarna anser att ett sådant beslut bör fattas beroende 

på situationen. Hygientvätten kan eventuellt skjutas upp till senare då mer personal är på salen 

och kan övervaka de andra patienterna.                         

 

4.2.2 Samtidig exponering av över- och underkropp             

Patienterna som vårdas på intensivvårdsavdelning är redan utsatta och sårbara. Att utöver det 

bli exponerad för personer som inte är inblandade i deras vård stärker upplevelsen av 

sårbarhet och värdigheten kränks (Beach et al.,2015). Resultatet från denna studie visade att 

patienternas över- och underkropp exponerades samtidigt i 11 av 20 observationer. I dessa fall 

exponerades patienten generellt endast under en kortare tid, exempelvis vid intimtvätt eller 

byte av underkläder.      
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Det är viktigt att personalen tar i beaktning att kroppen och själen hör ihop (Levine, 1967). 

Att se patienten som en helhet och visa respekt genom att inte exponera hen mer än 

nödvändigt fysiskt är centralt för att skydda den personliga integriteten (Moen & Nåden, 

2015; Nyholm & Koskinen, 2015; Heijkenskjöld et al., 2010; Slettebø et al., 2009; Widäng & 

Fridlund, 2003; Widäng 2008). Författarna ställde sig frågan om det är nödvändigt att täcka 

patienten om skyddande skärmar används. Dock kan patientens upplevelse av att vara 

exponerad inför personalen ändå vara negativ då känslan av att vara blottad kvarstår. 

 

För patienter på neurointensivvårdsavdelning är feber ett vanligt problem. Detta är 

en komplikation till deras tillstånd och är svårbehandlat med läkemedel. Feber försämrar 

patientens neurologiska prognos och är därför viktigt att behandla (Bonds et al., 2015). På 

avdelningen där studien genomfördes var inneliggande patienter ofta avklädda med undantag 

av ett tunt lakan över deras privata kroppsdelar med syfte att sänka deras kroppstemperatur. 

Detta ansågs vara godtagbart i relation till de medicinska risker feber medför. Koksvik (2015) 

betonar i sin studie att den medicinska säkerheten i vissa fall måste prioriteras.  

 

4.2.3 Information till patienten                                                    

I 15 av 20 fall informerades inte patienten adekvat under hela observationen. I dessa fall var 

det stor variation i hur mycket personalen gav information till patienten. Forskning visar att 

patientens integritet riskerar att kränkas om hen inte informeras om vad personalen gör (Moen 

& Nåden, 2015; Nyholm & Koskinen, 2015; Heijkenskjöld et al., 2010). Genom att tilltala 

patienterna med namn och undervisa dem visar sjuksköterskorna respekt för patienterna, 

menar Levine (Alligood, 2014).   

 

Om patienterna objektifieras tror studiens författare att det finns risk att personalen påverkas 

negativt i form av ett hårdare klimat i personalgruppen. Även anhöriga kan påverkas negativt 

om patienten endast behandlas som en siffra på ett papper då denna inställning överförs till 

dem (Beach et al., 2015). Koksvik (2015) betonar vikten av att prata med patienten under hela 

omvårdnadsproceduren, oavsett vilken vakenhetsgrad hen har.   

 

4.2.4 Pratar om irrelevanta saker av privat eller arbetsrelaterad karaktär          

Tidigare studier visar att den personliga integriteten kränks om personalen pratar över 

huvudet på patienten och att det är oacceptabelt med privata samtal i närheten av patienten 
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(Moen & Nåden, 2015; Nyholm & Koskinen, 2015; Heijkenskjöld, Ekstedt & Lindwall, 

2010). Denna studies resultat visade att personalen pratade om irrelevanta saker av både 

privat och arbetsrelaterad karaktär i 17 av 20 observationer och patientens integritet 

respekterades således inte i dessa fall. Resultatet visade även att när två eller fler personal 

utförde omvårdnaden pratade de mer om irrelevanta ämnen än när en personal vårdade 

patienten. Detta av förklarliga skäl då samarbete med kollegor inbjuder till samtal mer än vid 

ensamarbete där kollegorna befinner sig på längre avstånd.  

 

På den avdelning där studien genomfördes ansvarade en intensivvårdssjuksköterska och en 

undersköterska för två patienter. Detta medför att visst arbetsrelaterat prat kan vara befogat 

med hänsyn till patientsäkerheten. Exempelvis kan viktig information behöva förmedlas 

mellan kollegor om patienterna, med risk för att patienterna uppfattar detta. 

 

4.2.5 Ändrade förhållanden beroende på om patienten respiratorvårdas eller inte       

Samtliga frågeställningar i studien fick sämre resultat med avseende på integritet om patienten 

respiratorvårdades. Författarna valde att skilja på patienterna om de vårdades i respirator eller 

inte, då detta vanligtvis är kopplat till sederingsgrad. Dock kan patienterna vara vakna trots att 

de vårdas i respirator. Oavsett om patienten är sövd eller vaken ska personalen behandla dem 

lika. En sövd patient har rätt att få lika mycket information som en vaken (Nyholm & 

Koskinen, 2015). Anledningen till att respiratorvårdade patienters integritet kränktes mer tror 

författarna beror på att patienterna inte ger respons på samma sätt och det medför större risk 

att personalen ser dem som objekt. Genom att sätta sig in i patientens utsatta situation får 

personalen ökad förståelse och ger förhoppningsvis mer respektfull vård (Randers & 

Mattiasson, 2004). 

 

4.2.6 Resultatets betydelse                

Författarna tror att kränkt integritet kan resultera i psykisk ohälsa vilket kan leda till längre 

sjukskrivning för patienten. Det är negativt såväl för individen som för samhället. Det är 

därför av yttersta vikt att vårdpersonal har kännedom om vad som kan påverka patienternas 

integritet negativt och arbetar aktivt för att hindra att det sker.  

 

Sjukvårdspersonalen har ett etiskt ansvar att vårda patienten värdigt (Edlund et al., 2003). 

Genom att behandla andra värdigt minskar risk för objektifiering och en god människosyn 

upprätthålls. En sjuksköterska med empowerment stärker patienten (Kuokkanen & Leino-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuokkanen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11879470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leino-Kilpi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11879470
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Kilpi, 2001). Författarna är övertygade om att en sådan sjuksköterska som vågar stå upp för 

patienterna även har mod att utföra de förändringar som är nödvändiga på arbetsplatsen för att 

upprätthålla patienternas personliga integritet.  

 

Ur ett etiskt perspektiv kan studiens resultat hjälpa sjuksköterskor att öppna upp till reflektion 

och diskussion på arbetsplatsen. ICN:s etiska kod (2014) beskriver att sjuksköterskan bör ge 

stöd och vägledning till sina medarbetare med mål att förbättra det etiska tankesättet. 

 

4.3 Metoddiskussion                                                                

Prospektiv tvärsnittsstudie var en lämplig design för att besvara valda frågeställningar och 

syfte då författarna avsåg att studera hur patientens integritet respekterades vid ett tillfälle. 

Data samlades in genom icke-experimentella observationer och deltagarna utsågs genom ett 

bekvämlighetsurval. Slumpmässigt urval ger mer tillförlitligt resultat (Polit & Beck, 2012), 

men hade varit svårt att genomföra i detta fall då vissa patienter av olika anledningar inte 

skulle tvättas när observatörerna befann sig på avdelningen. Observatörerna var passiva för att 

inte påverka det som observerades (Polit & Beck, 2012; Bell 2007) vilket även förtydligades 

för personalen. Dock inbjöd observatörernas närvaro till samtal som annars inte hade ägt rum 

vilket kan ha haft påverkan på resultatet. 

 

20 observationer utfördes med strävan efter jämfördelning mellan respiratorbehandlade och 

icke respiratorbehandlade patienter. Dock var det endast sex observerade patienter som inte 

vårdades i respirator. Detta berodde på att datainsamlingen ägde rum under en period med hög 

intensivvårdsbelastning på sjukhuset, vilket resulterade i att de patienter som vårdades på 

dessa avdelningar var dem som krävde respiratorbehandling. Författarna beslutade att inte 

genomföra ytterligare observationer med syfte att studera fler icke respiratorvårdade patienter, 

då ett tydligt mönster kunde ses och resultatet därmed ansågs mättat.  

 

Författarna valde att exkludera barn från studien då föräldrar ofta är involverade i deras 

omvårdnad och studiens frågeställningar skulle därmed inte gå att besvara. All tillfrågad 

personal godkände medverkan i studien. De informerades om att observatörerna genomförde 

en studie med fokus på omvårdnad. Detaljer om studiens syfte utelämnades för att inte 

påverka personalen i hur de vårdade patienten och därmed påverka resultatet. Dock tror 

författarna att situationen av att vara observerad gör personalens arbetssätt noggrannare. De 

omvårdnadstillfällen som observerades var planerad morgon- och kvällstvätt. Det kan 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leino-Kilpi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11879470
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spekuleras i om integriteten respekteras mer i planerade omvårdnadshandlingar än i 

oplanerade, som till exempel oväntad sugning i luftvägar eller byte av inkontinensskydd. Vid 

planerade omvårdnadsåtgärder finns tid till förberedelse och eftertanke till skillnad från 

oplanerade då patientens avskildhet eventuellt inte övervägs. 

 

Det instrument som användes var ett observationsprotokoll utformat av författarna. 

Protokollet har god validitet eftersom det följde studiens syfte och frågeställningar. Den 

interna validiteten kan ha påverkats då perioden för datainsamlingen var ansträngd på 

avdelningen med sjukskrivningar i personalen vilket ledde till stängda platser. Detta 

resulterade i hög belastning på den personal som arbetade vilken kan ha påverkat deras 

utförande. Studien har god extern validitet genom att resultatet kan appliceras på andra 

intensivvårdsavdelningar med vuxna patienter. Den frågeställning som författarna tror skulle 

kunna få ett annat utfall är gällande samtidig exponering av över- och underkropp. Patienter i 

neurointensivvården är generellt mer avklädda på grund av deras sjukdomstillstånd som kan 

påverka kroppstemperaturen.  

 

Både manlig och kvinnlig personal samt patienter observerades. Det var stor variation i ålder 

på patienterna, från 18 till 76 år. Protokollet var således användbart på både män och kvinnor 

i vuxen ålder. Observatörerna utförde 10 observationer var, vilket kan ha påverkat 

reliabiliteten om olika bedömningar gjordes. Detta försökte dock undvikas genom en 

pilotstudie där båda författarna deltog, samt att kontinuerlig kontakt hölls under perioden för 

datainsamlingen.  

 

En patient observerades vid fyra tillfällen och två patienter observerades vid två tillfällen. 

Detta kan ha influerat resultatet om dessa patienter var extrema på något vis och det 

bemötande personalen gav därmed påverkades. 

 

Observatörerna poängterade vid varje tillfälle att deltagande var helt frivilligt och att 

observerad personal garanterades konfidentialitet. Detta medförde att personalens identitet 

inte dokumenterades och samma personal kan ha observerats vid flera tillfällen. Författarna 

försökte dock föra en liten notering med personalens initialer, endast i syfte att observera så 

många som möjligt.  

 

 



22 

 

Om den patient som vårdades var vaken, informerades hen om att en studie pågick på 

avdelningen där personalen observerades. Sövda patienter informerades inte vilket kan 

diskuteras som ett etiskt dilemma. Dock ansåg författarna att det var personalen som 

observerades och att patienterna inte påverkades av observationen då observatörerna höll sig 

passiva i bakgrunden. Författarna anser att den lagstiftning som finns gällande forskning och 

personuppgifter (2003:460; 1998:204, Sveriges riksdag) följdes i denna studie. 

 

Det kan diskuteras om det verkligen spelar någon roll om personalen inte ställer fram 

skärmar, exponerar patienten fysiskt, inte ger information eller pratar över patientens huvud, 

om hen är medvetslös. Hur stor roll spelar den personliga integriteten om patienterna är 

medvetslösa? Å andra sidan kan störande moment och objektifiering av patienten medföra att 

personalen blir ofokuserad med risk för ett sämre utförande. Författarna anser att patientens 

personliga sfär ska skyddas genom att hen inte exponeras. Patienten har rätt till adekvat 

information och irrelevanta samtal bör inte äga rum i närheten av patienterna. Samtal kan ta 

fokus från arbetet och det går inte att veta vad patienten uppfattar, även om hen är medvetslös 

eller sövd. Risken finns då att man kränker patientens personliga integritet. 

 

För att stärka studiens resultat skulle ett slumpmässigt urval med fler observationer och 

jämfördelning mellan grupperna vara önskvärt. Då skulle statistiska beräkningar även kunna 

utföras. Insamling av data om den vårdpersonal som observeras, som kompetens och 

arbetslivserfarenhet, skulle ge en djupare förståelse i ämnet och på så vis stärka studien. 

 

Intressant vore att utföra en liknande studie på barn och deras integritet, samt på 

intensivvårdsavdelningar med andra inriktningar. En interventionsstudie vore givande för att 

undersöka effekten av utbildning om integritet och värdigt vårdande. Dock skulle resultatet 

vara svårt att tyda då personalen har kännedom om vad som observeras vilket kan påverka 

resultatet. Även en jämförelse mellan hur patienternas integritet respekteras i planerade 

respektive oplanerade omvårdnadshandlingar vore intressant. 

 

En studie där före detta patienter tillfrågas om vad de anser är integritetskränkande vore 

givande. Det är möjligt att de anser att en respekterad integritet inte är så viktigt till förmån 

för en god medicinsk vård. 
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4.4 Slutsats 

Studiens resultat visade att patienternas integritet kränktes i omvårdnadshandlingar om de 

respiratorvårdades eller vårdades av två eller flera personal. Patienternas personliga integritet 

kränktes genom att personalen förde irrelevanta samtal över patienternas huvud samt inte gav 

adekvat information. Om personalen ser patienten som en individ med rätt att få sin 

personliga integritet skyddad ges förutsättning för en god humanistisk vård som stärker både 

patienten och vårdpersonalen. 
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6. Bilagor 

Bilaga 1. Observationsprotokoll 
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Bilaga 2 Informationsbrev 

 

 

 

Informationsbrev om Observationsstudie på NIVA 

 

Vi heter Hanna Persson och Karin Gannedahl och läser specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning Intensivvård. Under veckorna 8-14 utför vi en observationsstudie här på NIVA 

till vår magisteruppsats. Vår handledare är Lena Nyholm och vår examinator är  

Lena Gunningberg.  

 

Syftet är att observera omvårdnadshandlingar i samband med morgon- och/eller kvällstvätt på 

neurokirurgiska och neurologpatienter med målsättning att förbättra vården. Den personal 

som vårdar deltagande patient informeras och tillfrågas om medgivande att observeras. 

Deltagande är frivilligt. Observatörerna är helt passiva och kommer använda sig av 

observationsprotokoll. Inga personuppgifter om varken patienter eller personal dokumenteras, 

dock registreras patientens diagnos, kön och födelseår. 

 

När uppsatsen är godkänd kommer ni delges resultatet genom ett exemplar som lämnas i ert 

personalrum. Vi hoppas att resultatet medför bra diskussioner som kan förbättra patientens 

vård.  

 

Vid frågor, kontakta: 

Hanna Persson hape9274@gmail.com 

Karin Gannedahl karin.gannedahl@gmail.com 

Lena Nyholm lena.nyholm@gmail.com 
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