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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Hur salarna utformas och inreds på bästa sätt har fått större betydelse då det har 

visat sig att vårdmiljön har en stor inverkan på patienters återhämtning och välbefinnande. 

Aktuell forskning har visat på både för- och nackdelar med vård i flerbäddssalar, dock 

framgår det att de negativa aspekterna är något fler.  

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelser kring att vårdas i 

flerbäddssal. 

Metod: En kvalitativ ansats användes och semistrukturerade intervjuer genomfördes med elva 

patienter på två kirurgiska avdelningar. Bearbetning och analys skedde med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visade att många studiedeltagare ansåg placeringen i en flerbäddssal vara 

positiv ur den aspekten att det sociala behovet på ett naturligt vis kunde tillfredsställas. 

Känslor av ensamhet och tristess reducerades även tack vare det faktum att medpatienter 

befann sig i samma sal. Det påvisades likväl nackdelar då vissa studiedeltagare menade att de 

på olika sätt blev störda av medpatienterna, vilket resulterade i negativa upplevelser av att 

vårdas i en flerbäddssal.  

Slutsats: Olika individer kan uppleva liknande situationer på olika sätt, vilket resultatet i 

denna studie har påvisat. En medvetenhet angående patienters upplevelser krävs för att som 

sjukvårdspersonal ha möjlighet att förbättra sin omvårdnadsroll samt att utveckla sjukvården. 

 

Nyckelord: Flerbäddssal, patienters upplevelser, privatliv, värdighet. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Background: How to design and equip hospital wards has gained importance since it has 

been shown that the care environment has a great impact on the patients’ recovery and well 

being. Recent research has shown the advantages and disadvantages of care in multiple-bed 

wards, however, it appears that there are more negative aspects.  

Purpose: The purpose of this study was to learn about patients' experiences of being cared for 

in a multiple-bed ward. 

Method: A qualitative method was used and semi-structured interviews were conducted with 

eleven patients in two surgical wards. A content analysis was used for the analysis process. 

Result: The results showed that many study participants considered the placement in a 

multiple-bed ward to be positive because the social need could be satisfied in a natural way. 

Feelings of loneliness and boredom were also reduced thanks to the fact that other patients 

were in the same room. Disadvantages were demonstrated as well as some participants said 

that they in various ways became disturbed by the other patients in the room, which resulted 

in negative experiences of lying in a multiple-bed ward. 

Conclusion: Different individuals may experience similar situations in different ways, which 

the results in this study have shown. An awareness about patients' experiences is necessary for 

medical staff in order to improve their nursing role and to develop health care. 

 

Keywords: Dignity, multiple-bed ward, patients’ experiences, privacy. 
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1. BAKGRUND 

 

En ständig utveckling av sjukvårdsmiljön pågår för att se till patienters behov och 

tillfrisknande. Vårdmiljön har historiskt sett inte alltid prioriterats och många patienter 

vårdades tidigare tillsammans i stora öppna salar. Sedan början av 1990-talet har emellertid 

synen på den fysiska omgivningen kommit att förändras och utvecklingen går mot ett ökat 

antal enkelsalar. Även koncept som patientcentrerad vård och miljöer som främjar läkning 

myntades under denna period. Hur salarna utformas och inreds på bästa sätt har fått större 

betydelse då det har visat sig att vårdmiljön har en stor inverkan på patienters återhämtning 

och välbefinnande (Van de Glind, de Roode & Goossensen, 2007). 

 

En flerbäddssal definieras i detta sammanhang som att minst tre patienter är placerade i 

samma avdelningssal på ett sjukhus. Enligt Page, Mills, Wilson, Magee och Hunter (1995) är 

upplevelsen av att som patient dela sal med andra individuell och kan variera och kan enligt 

Bryant och Adams (2009) tänkas bli påverkad av många olika faktorer, såsom exempelvis 

vilket stadie i livet man befinner sig i, kön, ålder och kultur. 

 

Målet för svensk sjukvård är enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) att ge “en god 

hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.” Vidare beskrivs att “vården skall ges 

med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.” Att 

respektera patientens värdighet är därför en utav grunderna i god omvårdnad. Bryant och 

Adams (2009) menar att värdighet kan ses som ett centralt begrepp när det handlar om 

patientens upplevelser av att vårdas i en flerbäddssal, eftersom att det är värdigheten som kan 

bli lidande i många situationer. 

 

Enligt Persson och Määttä (2011) är det få som kan tänka sig att dela sal med andra av motsatt 

kön. Det är dock svårt att uppnå detta i alla situationer och män och kvinnor tvingas ibland 

dela salar, vilket kan påverka upplevelsen av vården. Whithead och Wheeler (2008a) anser att 

det inte föreligger någon skillnad mellan hur män och kvinnor uppfattar värdighet och att 

båda könen är av åsikten att värdighet är mycket viktigt. Att bli exponerad för andra patienter, 

speciellt av motsatt kön, menar Whithead och Wheeler (2008b) kan leda till en känsla av 

förlorad kontroll vilket kan upplevas obehagligt. 
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Sjukvårdspersonal förutsätts i många vårdsituationer få tillgång till patientens personuppgifter 

och till och med kropp, trots att detta kan upplevas integritetskränkande för vissa patienter. 

Det är därför viktigt att sjuksköterskan är mottaglig för patientens känslor och funderingar 

samt är medveten om att många frågor och ingrepp som är medicinskt nödvändiga i 

sjukvården kan anses vara socialt oacceptabla enligt samhällets normer (Andersson, 2013). 

 

Enligt en litteraturstudie av Van de Glind et. al. (2007) framkom att enkelrum var det mest 

ultimata för patienten eftersom detta ökar möjligheten till ett privatliv jämfört med delade 

patientsalar. Samtliga av de inkluderade artiklarna var dock inte baserade på patienternas egna 

upplevelser utan vissa grundades bland annat på patientfokusgrupper och experter på 

sjukhuskonstruktion. Enligt fem artiklar som ingick i studien ökade dock patienternas egen 

tillfredsställelse av vården om de var placerade i enkelsal. Oväsen och buller minskade och 

sömnkvaliteten förbättrades hos patienterna. Två inkluderade artiklar fokuserade på hur 

patienterna upplevde vård i flerbäddssal påverkade privatliv och värdighet. Båda kom fram 

till att enkelsalar ökade hur nöjda patienterna var med vården och visade att enkelsalar hade 

en måttlig till stark positiv påverkan på känslor av privatliv och värdighet (Van de Glind et 

al., 2007). 

 

Inom det vårdvetenskapliga fältet innebär värdighet att inneboende i alla människor finns 

alltid en absolut värdighet som är okränkbar. Till skillnad från den absoluta värdigheten kan 

den relativa värdigheten kränkas, men den kan även återskapas. Någon som drabbas av 

sjukdom och lidande står ofta inför att viktiga värden hotas och för att upplevelsen av 

värdighet ska bevaras bör dessa människor därför mötas av ett medmänskligt vårdande 

(Edlund, 2013). 

 

Rond i flerbäddssal kan medföra hot mot patientens integritet. Ofta genomförs denna på 

sjukvårdpersonalens villkor och tillräcklig hänsyn tas inte alltid till patientens värdighet och 

integritet. Patienten får kanske inte känna sig delaktig i beslut som tas och erhåller kanske 

ingen information, enligt Andersson (2013). 

 

I en studie av Van de Glind, van Dulmen och Goossensen (2008) undersöktes om det var 

skillnad på kommunikation mellan patient och läkare under ronderna i flerbäddssal jämfört 

med enkelsal. Resultatet visade att kommunikationen ökade i enkelsalar och att ronderna 

varade längre. Patienterna ställde även fler frågor samt vågade göra mer anmärkningar. 



3 
 

Följaktligen tyder det på att enkelsalar underlättar för kommunikationen men ytterligare 

studier behöver göras för att vidare undersöka hur sjukhuskonstruktionen påverkar dialog och 

kontakt mellan personal och patienter (Van de Glind et al., 2008). 

 

Vidare beskriver en studie av Persson och Määttä (2011) att sjuksköterskor och patienter ser 

både fördelar och nackdelar med vård i flerbäddssalar. Fördelarna var att denna typ av vård 

kan vara terapeutisk om interaktionen mellan patienterna fungerar väl. Andra fördelar som 

sågs var att det ofta skapas en omhändertagande kultur bland patienterna där de ser efter och 

tar hand om varandra. Även positiva möten patienter emellan där de trivs i varandras sällskap 

kan skapas vilket leder till en ökad känsla av trygghet. En del patienter beskrev även en 

upplevelse av att tiden gick snabbare om personen vårdades i en flerbäddssal. Dock beskrevs 

denna positiva miljö som bräcklig då den lätt kan rubbas om någon av patienterna är mycket 

sjuk eller lider av förvirring. I denna aspekt är flerbäddsvård en osäker och ömtålig design för 

att kunna garantera god omvårdnad och trivsel (Persson & Määttä, 2011). 

 

Flera studier menar att det är mer fördelar än nackdelar för patienterna med enkelsalar och att 

denna vårdform bidrar till ökat privatliv (Chaudhury, Mahmood & Valente 2006; Van de 

Glind et al., 2007). Trots att både patienter och personal i stor utsträckning föredrar enkelsalar 

finns det fortfarande utrymme för mer forskning inom området då det i senare studier har 

påvisats flera fördelar med flerbäddssalar (Persson & Määttä, 2011; Williams & Gardiner, 

2014). Williams och Gardiner (2014) menar att det bästa vore att patienterna själva har 

möjlighet att välja om de vill vara placerade i flerbäddssal eller enkelsal.  

 

Patienterna och personalen ansåg att den största fördelen med flerbäddssal var att den sociala 

interaktionen med andra ökade, medan personalen även ansåg att personalnärvaron i salen 

ökade. Nackdelarna som patienterna upplevde var hög ljudnivå och brist på avskildhet. Dock 

menade de att problemen skulle kunna lösas genom innovativt tänkande när det kom till 

planering av vårdsalar så att de sociala fördelarna bibehålls medan nackdelarna med minskad 

integritet och värdighet undviks (Williams & Gardiner, 2014). 
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1. 1. Teoretiska utgångspunkter 

 

Begrepp som kan sättas i relation till det valda studieområdet är miljö. Detta begrepp innebär i 

detta sammanhang den omgivning som patienten befinner sig i (Ylikangas, 2013), det vill 

säga flerbäddssalen.  

 

1. 1. 1. Miljö 

 

Konsensusbegreppen människa, miljö, hälsa och vårdande ingår i vårdvetenskapens 

metaparadigm. Begreppet miljö kan vara diffust att förstå sig på menar Fawcett (i Ylikangas, 

2013). Begreppet beskrivs som de fysiska omgivande förhållandena vilka kan innebära 

betydande skillnader mellan människor och kulturer (Nationalencyklopedin, 2016). I denna 

studie är begreppet miljö intressant att studera samt inkludera som utgångspunkt då Ylikangas 

(2013) menar att patienter på ett eller annat sätt påverkas av sin omgivning och sjuksalens 

utformning. 

 

Nightingale (i Ylikangas, 2013) menar att miljön ska ses som en väsentlig del av individens 

sjukdomstillstånd och kan vara antingen hälsofrämjande eller sjukdomsbevarande. Det finns 

ett ständigt samspel mellan patienten och miljön. Positiv miljöinverkan kan åstadkommas 

genom exempelvis frisk luft, god personlig hygien samt behaglig storlek och färg på rummet. 

Enligt Edvardsson och Wijk (2009) kan dessa positiva effekter ses hos individen genom bland 

annat god trivsel och trygghetskänslor. Vidare menar Ylikangas (2013) att förutom dessa 

fysiska miljöfaktorer präglas även upplevelsen av den psykosociala miljön. Här betonas 

attityder, kommunikation, möjlighet till samvaro och privatliv samt en god relation mellan 

vårdaren och patienten (Ylikangas, 2013). 

 

Att bli inlagd på ett sjukhus innebär enligt Dahlberg och Segesten (i Ylikangas, 2013) att 

personen plötsligt vistas i en främmande miljö och därmed inte befinner sig i sitt vanliga 

sammanhang. En upplevelse av ensamhet och avbrott från relationer med vänner, familj och 

omvärld kan infinna sig. Denna upplevelse kan skapa rädsla, känslor av förlorad möjlighet till 

beslutsfattande och minskad trygghet enligt Dahlberg och Segesten (i Ylikangas, 2013). 

Enligt Meriläinen, Kyngäs och Ala-Kokko är patienten förenad med miljön utan direkt 

möjlighet att påverka den. Det är därför av ytterst vikt att sjukvårdspersonal värnar om en god 

omvårdnadsmiljö i så stor utsträckning som möjligt (i Ylikangas, 2013). 
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Begreppet miljö ses som centralt ur ett holistiskt perspektiv där man beskriver ordet som allt 

omkring oss, från atmosfär till personliga förhållanden. Patienten ska ses som en huvudperson 

med individuella behov (Ylikangas, 2013). Jörgensen, Römma och Rundmo (2009) belyser 

även vikten av uppmärksamhet för patienten då detta skapar en god vårdrelation. 

 

Kunskap om ett helhetsperspektiv av miljö och en stor lyhördhet krävs för att kunna skapa en 

vårdande miljö för patienten. Målet är att skapa optimala förhållanden där patienten kan 

känna sig trygg, delaktig och tillfredsställd. De individuella behoven ska ställas i centrum och 

den vårdande miljön skapar därmed förutsättningar för tillfrisknande och välbefinnande 

(Ylikangas, 2013). 

 

1. 2. Samhällsperspektiv och professionens roll 

 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) är sjuksköterskans huvudsakliga ansvar att 

ge vård till människor. I arbetet med vården arbetar sjuksköterskan för att en miljö där 

värderingar, trosuppfattningar, sedvänjor och mänskliga rättigheter respekteras hos individen, 

familjen och samhället.  

 

Det kan vara svårt som personal att upprätthålla patientens integritet under olika 

omvårdnadsmoment när de vårdas i flerbäddssal (Van de Glind et al., 2007). 

Sjuksköterskeprofessionen har dock som uppgift att värna om patientmiljön och att 

upprätthålla mänskliga rättigheter och värderingar (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 

2014). För att kunna göra detta krävs kunskap om hur patienter upplever sin vård, och vad 

som potentiellt kan skapa mervärde och bidra till en positiv vårdsituation respektive vad som 

orsakar missnöje och inkräktar på patienternas värdighet (Van de Glind et al., 2007). 

 

Det har visats att utformningen av patientsalarna påverkar vårdtiden, patienter i enkelsalar 

drabbas mer sällan av vårdrelaterade infektioner vilket gör att vårdtiden generellt sätt blir 

kortare (Chaudhury et. al, 2006). Detta tyder på att vård i enkelsal kan vara mer 

kostnadseffektivt än vård i flerbäddssal vilket är intressant ur ett samhällsperspektiv. Dock 

bör kostnadseffektiviteten vägas mot patienternas upplevelse av vården.   
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1. 3. Problemformulering 

 

Patienternas upplevelser av att vårdas i flerbäddssal kan påverkas av flera olika faktorer. 

Dessa är intressanta att beskriva för att som sjuksköterska ha möjlighet att ge god omvårdnad 

och medvetandegöra de fördelar respektive nackdelar som patienterna upplever. 

 

En del forskning har genomförts angående patienters upplevelser av att vårdas i flerbäddssal 

(Chaudhury et. al 2006; Page et. al, 1995; Persson, & Määttä, 2011; Whithead & Wheeler, 

2008b; Williams & Gardiner, 2014) men kunskapsunderlaget bör fördelaktigen styrkas 

ytterligare. Detta för att bidra till kunskapsläget och ge vidare underlag för framtida 

forskning. Denna studie är även relevant för sjuksköterskans omvårdnadsroll då kunskapen är 

viktig för att kunna hantera och ha förståelse för den vanligt förekommande patientsituationen 

att vara placerad i en flerbäddssal. Hänsyn måste dock tas till att flerbäddssalar ökar antalet 

vårdrelaterade infektioner, vilket innebär att patientupplevelser är en viktig men inte den enda 

aspekten av relevans i denna fråga (Van de Glind et al., 2007). 

 

1. 4. Syfte 

 

Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av att vara placerade i flerbäddssal. 

 

2. METOD 

 

2. 1. Design 

 

En kvalitativ forskningsdesign enligt Polit och Beck (2010) har använts då syftet med detta 

arbete var att undersöka, identifiera och analysera människors upplevelser av olika situationer 

som kan tänkas vara bra eller problematiska i en flerbäddssal. Valet av metod baseras på dess 

lämplighet att uppfylla studiens syfte och det ansågs därmed vara mest passande att 

genomföra intervjuer med utvalda studiedeltagare för att få möjlighet att ta del av berättelser 

och tankar kring deras upplevelser. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är målet med en 

kvantitativ metod att utgå från forskarens perspektiv när man studerar ett område, medan en 

kvalitativ metod har som mål att beskriva området utifrån studiedeltagarnas synsätt. 
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Det är med en kvalitativ forskningsmetod möjligt att erhålla varje enskild individs egna 

subjektiva uppfattningar, tolkningar och erfarenheter av en viss slags situation (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Enligt SBU (2014) bedöms inte observationer och enkätundersökningar 

kunna ge samma svarskvalitet eller ingående information som önskas i en kvalitativ studie.  

 

2. 2. Urval 

                 

Ett konsekutivt urval valdes, vilket innebar att de patienter som uppfyllde 

inklusionskriterierna under den fördefinierade tiden tillfrågades om deltagande (Kvale & 

Brinkman, 2009). Patienter på två kirurgiska avdelningar på ett sjukhus i mellersta Sverige 

deltog i intervjuer angående upplevelser av att vara placerade i flerbäddssalar. Intervjuerna 

ägde rum på olika veckodagar under en tidsperiod mellan den 1 april och 18 april 2016.  

 

De patienter som under den förbestämda tidsperioden var tillgängliga på avdelningarna 

tillfrågades att medverka i studien genom att erhålla varsin blankett innehållande information 

kring studiens syfte samt metoden som skulle användas (bilaga 2). Inklusionskriterer för 

deltagandet var att de tillfrågade personerna var inlagda patienter placerade i salar med minst 

två andra medpatienter på de aktuella avdelningarna. Exklusionskriterier för deltagandet var 

att de tillfrågade avböjde medverkan, var under 18 år gamla, inte behärskade det svenska eller 

engelska språket samt att de precis blivit inlagda på avdelningen. 

 

Sju patienter på en av avdelningarna och fyra patienter på den andra avdelningen deltog i 

intervjuer angående att vara placerade i flerbäddssal. Tre patienter som tillfrågades att delta i 

studien avböjde medverkan. Av totalt elva studiedeltagare var en person kvinna och 

resterande tio personer män, då det under denna tidsperiod var hur könsfördelningen såg ut i 

flerbäddssalarna på dessa avdelningar. Samtliga patienter var mellan 65 och 86 år gamla. 
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2. 3. Kontext                                          

                     

Den ena kirurgiska avdelningen hade 25 vårdplatser varav två salar var fyrbäddssalar och 

resten av salarna var antingen enkelsalar eller tvåbäddssalar. Vid intervjutillfällena med 

studiedeltagarna var det minst tre patienter placerade i flerbäddssalarna. Intervjuerna på denna 

avdelning ägde rum i ett avskilt dagrum för att skapa en trygg och konfidentiell atmosfär. Här 

kunde intervjuerna fortgå lugnt och ostört. 

 

Den andra kirurgiska avdelningen hade 23 vårdplatser varav tre salar var fyrbäddssalar. Inga 

enskilda mindre dagrum fanns här att tillgå, utan intervjuerna hölls i ett konferensrum på 

enheten.  

 

En av intervjuerna ägde rum inne i den deltagande patientens sal då inget annat enskilt rum 

fanns tillgängligt. Studiedeltagaren hade tidigare under vårdtiden varit placerad i en 

flerbäddssal men låg nu i en tvåbäddssal. Vid intervjutillfället var studiedeltagaren ensam i 

salen, vilket gjorde det möjligt att genomföra intervjun där inne.   

 

2. 4. Datainsamlingsmetod 

 

En intervjuguide användes (bilaga 1) vilken innehöll sju frågor som övergripande behandlade 

hur patienten hade upplevt det att vårdas i en flerbäddssal, vad som var för- respektive 

nackdelar och vilken typ av sal som var att föredra enligt deras mening. För att kunna 

säkerställa frågornas kvalitet och att syftet med studien skulle vara möjligt att uppfyllas menar 

Augustinsson (2012) att frågeformuläret bör testas genom en pilotintervju, vilket utfördes i 

denna studie. Denna intervju genomfördes med en 75-årig manlig bekant till en av 

studenterna och inkluderades inte i resultatet. Mannen hade tidigare erfarenhet av att vårdas i 

flerbäddssal. Syftet med pilotintervjun var att kunna påvisa eventuella fel och att 

misstolkningar i formuläret skulle kunna undvikas (Augustinsson, 2012). Efter intervjun 

utvärderades resultatet och formuläret korrigerades så det blev tydligare och mer 

lättbegripligt.  

 

Intervjuerna var semistrukturerade och inleddes med öppna generella frågor som sedan 

successivt smalnades av för att det skulle vara möjligt att erhålla mer detalj- och 

informationsrika svar från studiedeltagarna. En naturlig dialog skapades på detta vis. Genom 
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att använda sig av semistrukturerade intervjufrågor fanns möjlighet att ställa spontana 

följfrågor till studiedeltagaren och alltså snarare utgå från frågeområden istället för exakta 

frågor. 

 

2. 5. Tillvägagångssätt 

                                         

Enhetschefer på ett antal olika avdelningar på det aktuella sjukhuset hade tillfrågats via mail 

om tillstånd att få genomföra studien på deras enheter. Cheferna på de två kirurgiska 

avdelningarna gav preliminära godkännanden och möten stämdes där en översiktlig 

genomgång av projektplanen gjordes. Vidare kunde definitiva godkännanden ges från 

avdelningscheferna och en överenskommelse parterna emellan gjordes för vilka datum och 

tider som intervjuerna kunde genomföras samt var på avdelningen de kunde fortlöpa ostört. 

Studien ansågs inte behöva granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté. 

 

För att erhålla studiedeltagare utifrån de förvalda kriterierna tillfrågades avdelningschef samt 

ansvarig sjuksköterska för de patienter placerade i flerbäddssal vilken patient som ansågs 

lämplig för studien. Denna utvalda patient mottog en blankett gällande inbjudan att medverka 

i intervjustudien (bilaga 2) och fick därefter ställa eventuella frågor kring studien.  

 

Efter patientens medgivande till medverkan placerade han eller hon sig tillsammans med 

intervjuledarna i ett avskilt rum och intervjun påbörjades. Ljudupptag skedde med hjälp av en 

av intervjuledarnas mobiltelefoner, vilket studiedeltagaren var införstådd med. Intervjuerna 

varade i mellan 20 och 40 minuter. Efteråt upplystes studiedeltagaren om att intervjuledarnas 

kontaktuppgifter fanns att tillgå i den erhållna informationsblanketten (bilaga 2) om 

eventuella frågor skulle dyka upp i efterhand. Efter varje intervjutillfälle transkriberades 

ljudfilen till textformat och analyserades enligt Graneheim och Lundman (2004). 

 

2. 6. Forskningsetiska överväganden 

 

Att undersöka patientupplevelser kan vara problematiskt ur ett etiskt perspektiv. Det finns 

många bestämmelser och riktlinjer för hur forskning ska och får utföras för att se till den 

studiedeltagande individens autonomi och rättigheter (SFS, 2003:460). Som student är det 

viktigt att utföra sin undersökning som inkluderar människor i enighet med god vetenskaplig 
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praxis samt vara insatt i vetenskaplig litteratur. Studenterna har även ett eget etiskt ansvar vid 

studiens genomförande vilket innebär att ett moraliskt acceptabelt tillvägagångssätt ska 

säkerställas (Helsingforsdeklarationen, 2015). 

 

I lagen om etikprövning av forskning som avser människor beskrivs att definitionen av 

forskning inte avser “sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på 

grundnivå eller på avancerad nivå”, vilket innebär att den inte behöver tillämpas vid detta 

projekt. Däremot kan det ändå anses lämpligt att applicera lagen i så stor utsträckning som 

möjligt i projektet, då syftet med den är att skydda den enskilda individen samt att respektera 

människovärdet vid forskning (SFS, 2003:460). 

 

Studiedeltagarna blev, i enlighet med lagen om etikprövning (SFS 2003:460) av forskning 

som avser människor, givna information angående studiens syfte samt vilken metod som 

skulle användas vid datainsamlingen (bilaga 2). De fick även veta att studiedeltagandet var 

frivilligt och att det fick avbrytas när som helst utan att motivera varför eller att det skulle 

påverka den fortsatta vården. 

 

Det var i denna studie viktigt att säkerställa studiedeltagarnas anonymitet för att skapa en 

tryggare atmosfär med förtroende parterna emellan. Enligt Codex (2015) innebär anonymitet 

att det inte ska vara möjligt för personer som senare tar del av studiens information att härleda 

ett visst svar till en bestämd individ. Forskaren har, enligt Helsingforsdeklarationen (2015), 

dessutom ett ansvar att skydda den intervjuades integritet och rätt till skydd mot insyn i sitt 

privatliv, det vill säga vikten av konfidentialitet betonas. Personuppgifter frågades därmed 

inte efter, utan endast kön, ålder och vilken avdelning som patienten var inlagd på 

dokumenterades.  

 

2. 7. Bearbetning och analys         

                     

En kvalitativ innehållsanalys på latent nivå användes, vilket enligt Graneheim och Lundman 

(2004) bland annat innebär att det som står mellan raderna tolkas och att den underliggande 

meningen får komma fram. Tillvägagångssättet för analysens process är att först läsa 

analysenheten, det vill säga hela den transkriberade texten, upprepade gånger för att få en 

helhetskänsla för kontexten. Intervjun bör vara tillräckligt lång för att få ett sammanhang och 
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förstå bakgrunden till de uttalanden som studiedeltagaren gör men samtidigt vara tillräckligt 

kort för att kunna hållas i åtanke under analysprocessen (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Meningar eller stycken med relevant information för studiens syfte valdes ut. Dessa så kallade 

meningsbärande enheter innehåller aspekter relaterade till varandra genom innehåll och 

sammanhang. De meningsbärande enheterna förkortades sedan och blev mer lätthanterliga, 

dock bibehölls det väsentliga innehållet. Detta slutresultat kallas kondenserade menings-

enheter, vilka skrevs ner på lappar för att i nästa analyssteg kodas (tabell 1). Lapparna gjorde 

arbetet mer lättöverskådligt och möjliggjorde att de kondenserade meningsenheterna kunde 

flyttas omkring till de mest optimala koderna. Vidare grupperades koderna i kategorier som 

återspeglar intervjuernas budskap. Enligt Granheim och Lundman (2004) bör inga uppgifter 

falla mellan två kategorier eller passa in i mer än en kategori. På grund av den 

sammanlänkade karaktären människors erfarenheter har är det dock inte alltid möjligt att 

skapa ömsesidigt uteslutande kategorier när en text handlar om upplevelser (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Kategorierna utformades av totalt 18 underkategorier (tabell 1) efter att sammanlagt 103 

meningsbärande enheter hade kondenserats. Då studien behandlar patienters upplevelser var 

det inte möjligt att alla underkategorier föll under endast en kategori (Graneheim & Lundman, 

2004). Underkategorierna ”väldigt sjuka patienter”, ”gemensamma erfarenheter” samt 

”positiv distraktion” återfinns därmed i två olika kategorier men ur skilda aspekter.  

 

Slutligen formulerades ett tema, vilket innebär en röd tråd av den underliggande mening som 

löper genom de kondenserade meningsenheterna, koderna eller kategorierna. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) kan ett tema ses som ett uttryck för det latenta innehållet i 

texten. Viktigt att tänka på är att det inte ska eftersträvas att gå genom processen från början 

till slut, utan istället arbeta med analysen fram och tillbaka mellan stegen.  
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Tabell 1. Presentation av meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter och koder. 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kod 

“När jag kom hit i torsdags 

så var det då den här killen 

och så var det en äldre 

farbror som låg bredvid mig. 

Och han… Han dog bara helt 

plötsligt. En natt. Det var 

ju… Det var ju sådär. Han 

låg liksom en meter ifrån 

mig.” (Intervju 3) 

“En medpatient dog bredvid 

mig en natt. Det var jobbigt.” 

 

Traumatiska händelser. 

 

“Och nån snarkade och 

nån… Ja, så det var ju… Jag 

sov dåligt de tre första 

nätterna kan man säga… Ja, 

jag sov ju nästan inte alls.” 

(Intervju 6) 

“Jag sov nästan inte alls de 

första nätterna i 

flerbäddssalen eftersom att 

någon snarkade.” 

 

Störd sömn. 

 

“När hustrun kommer så 

brukar vi gå ut… till ett litet 

rum. För att då har vi så 

mycket annat att prata om 

också. Om man har legat här 

några dagar, så… Det 

behöver inte andra få reda på. 

Nej.” (Intervju 7) 

“Jag vill inte att medpatienter 

hör när jag och min hustru 

pratar, så då går vi till ett 

enskilt rum.” 

 

Ovilja att föra privata samtal. 

 

“Jag tror det skulle vara mest 

optimalt om man fick välja 

själv.” (Intervju 3) 

“Det bästa hade varit om 

man fick välja själv vilken 

slags sal man vill vara 

placerad i.” 

Att själv få välja. 

 

“Nej, men jag föredrar flera 

stycken i alla fall. Det tycker 

jag är trevligare.” (Intervju 9) 

“Jag föredrar när det är flera 

stycken på en sjukhussal för 

det är trevligare.” 

Socialt umgänge. 

 



13 
 

3. RESULTAT 

 

Både likheter och skillnader kunde påvisas utifrån syftet att beskriva studiedeltagarnas 

upplevelser och erfarenheter av vård i flerbäddssal. En betydande andel studiedeltagare 

menade att det sociala umgänget som uppstod var den största fördelen med 

flerbäddssalskonstruktionen. Samtidigt framkom det att störande moment på grund av 

medpatienter i salen utgjorde en stor nackdelen. Dessa centrala områden resulterade i ett 

genomgående tema för studieresultatet.  

 

Efter att ha analyserat data kunde fyra kategorier visa på de huvudsakliga områdena som 

behandlade studiedeltagarnas upplevelser av att vårdas i flerbäddssal. Vad som framkom var 

att patienterna själva uttryckte preferenser kring salar, att en gemenskap kunde uppstå i 

flerbäddssal, att medpatienter på olika sätt hade en inverkan på upplevelsen av vårdtiden samt 

att privatlivet kunde påverkas. 
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Tabell 2. Presentation av underkategorier, kategorier och tema. 

 

Underkategori Kategori Tema 

Starkt missnöje   

Föredrar flerbäddssal   

Eget val Salspreferenser  

Inga preferenser   

Optimalt antal patienter   

Väldigt sjuka patienter   

Gemensamma erfarenheter   

Positiv distraktion   

Socialt Gemenskap  

Kamratskap  Socialt umgänge och störande 

Ensamhet i enkelsal  företeelser i flerbäddssal 

Gemensamma erfarenheter   

Väldigt sjuka patienter   

Män och kvinnor i samma sal   

Positiv distraktion Medpatienter  

Önskvärda egenskaper hos medpatienter   

Störd sömn   

Anpassningskrav   

Behov av avskildhet   

Skam inför medpatienter Privatliv  

Privata samtal   

 

3. 1. Salspreferenser 

 

Resultatet visade vad studiedeltagarna föredrog för typ av salar och av vilka anledningar. 

Underkategorier som valdes ut utifrån kontexten i intervjuerna angående salspreferenser var 

”starkt missnöje”, ”föredrar flerbäddssal”, ”eget val”, ”inga preferenser”, ”optimalt antal 

patienter i en sal” och ”väldigt sjuka patienter”. Då ett antal olika åsikter kring vad som var att 

föredra framkom sammanställdes dessa ovan nämnda underkategorier för att en överblick 

skulle kunna fås. 
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Ett starkt missnöje uttrycktes av tre olika patienter. En av dem menade att han är en ensling 

och att hans personliga egenskaper därmed inte är kompatibla med faktumet att vara placerad 

i en sal med flera andra patienter. Två patienter uttryckte ett så pass starkt missnöje över att 

vårdas i flerbäddssal att de kunde tänka sig att betala extra för att få vara placerade i en 

enkelsal. 

 

“Så det… är väl ingen riktig höjdare tycker jag. Att ligga flera på samma sal. 

Inte efter en sådan här grej i alla fall. Så att jag hade… kunnat betala extra för 

att få ett eget rum.” (Intervju 3) 

 

Några studiedeltagare menade att det bästa vore att själv få välja vid inskrivning vilken typ av 

sal som han eller hon skulle få vara placerad i. De berättade om sina tankar att människor har 

olika egenskaper och att vissa kanske inte är direkt lämpade att ligga i en sal med flera andra. 

En studiedeltagare ansåg även att det sociala samspelet bör vara självvalt, det vill säga att 

patienter själva ska få välja när de vill socialisera med andra. 

 

Några studiedeltagare delgav olika yttranden kring att inga särskilda preferenser fanns för 

vilken typ av sal som han eller hon placerades i. Dessutom ansåg de att många omständigheter 

kring medpatienter och salsmiljö, som till exempel störande ljud, inte spelade någon större 

roll.  

 

“Nej, det går bra med en fyra. Jag tar gärna vilken sal som helst, bara jag 

kommer in.” (Intervju 4) 

 

Vidare beskrev ytterligare några studiedeltagare att det inte gör något att ronder och 

anhörigbesök sker i flerbäddssalen, då de inte ansåg sig ha med det att göra och därför inte 

heller lyssnade på samtalen. Dessa patienter ställde sig därmed mer eller mindre likgiltiga till 

dessa frågor kring salspreferenser. 

 

Det optimala antalet patienter i en sal är två, menade några av studiedeltagarna. På så vis kan 

känslan av ensamhet i en enkelsal undvikas, berättade en utav dessa studiedeltagare 

vidare.  Fyra patienter sade att det bör vara ett begränsat antal patienter i varje sal för att 

kringgå spring och störande moment som kan medfölja ett större antal patienter i samma sal. 
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Fem studiedeltagare påtalade att hänsyn bör tas till patienters sjukdomstillstånd angående val 

av salsplacering. Det ansågs vara mer fördelaktigt att placera den väldigt sjuke patienten i 

ensam i en enkelsal då både han eller hon skulle gynnas av detta och även medpatienterna 

som är mindre sjuka.  

 

”Men det är klart att de som behöver ha… Det kan ju vara de som är väldigt 

sjuka och man är i slutskedet av… livet. Som den här mannen då. Man visste 

inte om han skulle överleva. Och då kanske det hade varit bättre med… ett 

privat rum.” (Intervju 5) 

 

3. 2. Gemenskap 

 

En utav de deltagande patienterna fann det tillfredsställande att ha möjlighet att kunna dela 

erfarenheter med andra patienter i flerbäddssalen. Då medpatienterna led av liknande 

åkommor upplevdes det lugnande och betryggande att kunna samtala om detta, enligt denna 

studiedeltagare. 

 

Många uppskattade faktumet att placeringen i flerbäddssal skapade en positiv distraktion från 

allt vad sjukdomstillståndet medfört. En patient som blivit god kamrat med en medpatient 

berättade att han inte märkte av att de låg på sjukhus och att tiden gick betydligt fortare. 

 

”Dagen går ju fortare… än om man sitter med… paddan och surfar… eller 

tidning och läser.” (Intervju 7) 

 

Ytterligare åsikter kring att flerbäddssalar bidrog till social interaktion kunde finnas. Sju 

patienter menade på att den största fördelen med att ligga i en flerbäddssal var att ha någon att 

prata med och att inte behöva ligga för sig själv ensam i en enkelsal. 

 

Att det uppstod ett kamratskap i flerbäddssalen var två studiedeltagare överens om. En utav 

de deltagande männen berättade att det kändes som att en kamratkrets hade samlats i salen. 

Den andra deltagande mannen ansåg att det bästa med flerbäddssal var vänskapen som 

uppstod med de övriga. 
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Fem av elva patienter ville inte placeras i enkelsal då de menade att den stora nackdelen var 

att inte kunna ha kontakt och prata med andra människor förutom sjukvårdspersonalen. 

Någon sade även att tiden skulle upplevas gå mycket långsammare i en enkelsal och att det 

hade varit betydligt tråkigare. 

 

”Och det är klart det kanske är skönt att ligga ensam, men… Det blir långsamt. 

Tänk om man inte ska ha någon att prata med.” (Intervju 6) 

 

En annan studiedeltagare beskrev upplevelsen av att tidigare ha vårdats i enkelsal som att 

ligga i ett fängelse isolerad och inte ha någon att prata med. 

 

3. 3. Medpatienter 

 

Upplevelsen av vård i flerbäddssal innebar att studiedeltagarna hade olika erfarenheter och 

åsikter om de medpatienter de hade vårdats tillsammans med. Vissa patienter hade tankar om 

vilka egenskaper som var önskvärda samt icke önskvärda hos sina medpatienter. Två 

studiedeltagare ansåg att det var viktigt att medpatienterna skulle vara glada och den ena 

tyckte även att humor var avgörande för att vistelsen i flerbäddssal skulle bli hanterbar.  

 

Ett visst obehag och oro uttrycktes om en av medpatienterna i salen var förvirrad och därför 

betedde sig opålitligt. Det ansågs inte optimalt att dela sal med en patient som betedde sig på 

detta sätt. En annan studiedeltagare föredrog att alla patienter i salen var ungefär i samma 

ålder och flera menade att det var personligheten som avgjorde vilken sal som patienten själv 

föredrog eller vad som ansågs passande för en viss patient. En studiedeltagare uttryckte att det 

var svårare att vara placerad i en flerbäddssal för en introvert person medan en annan ansåg 

att just denna typ av vårdsal var bättre för en mer sluten individ för att denne skulle ha svårt 

att få kontakt med andra på en enkelsal.  

 

“Ja, det kan det nog finnas, folk som vill liksom krypa ihop och inte synas… och 

då har man ju lite svårt om man ligger fyra på en sal.” (Intervju 4) 

 

Flera av studiedeltagarna menade att det positiva med flerbäddssal var att det hände något i 

salen vilket gjorde både att fokus flyttades från de egna problemen och att tiden upplevdes gå 
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fortare. Även att kunna dela gemensamma erfarenheter med medpatienterna ansågs göra att 

tiden gick fortare och hade även en lugnande effekt generellt.  

 

Några negativa sidor som framkom kring medpatienter i vård i flerbäddssal var att tvingas 

anpassa sig till de andra och behöva planera till exempel sina toalettbesök. Fyra 

studiedeltagare ansåg även att sömnen på ett eller annat sätt blev störd på grund av de andra 

patienterna i salen.  

 

"Det har varit… sporadiskt. Först fick jag ju lite… sömntabletter då och… Sen 

har jag försökt köpt mig lite öronproppar. Sådana här hörselskydd." (Intervju 3) 

 

Ett annat ämne som kom upp i flera av intervjuerna var hur det fungerade att både män och 

kvinnor delade sal. 

 

"Det var ovant. För jag tänkte ‘är det här sant?’” (Intervju 6) 

 

En studiedeltagare tyckte att kvinnor och män inte bör dela sal alls medan en annan ansåg att 

det personligen inte spelade någon roll om det skedde. Samtidigt menade han att det fanns 

manliga patienter som inte kunde ta hänsyn till kvinnliga patienter.  

 

Fem olika studiedeltagare pratade om hur det upplevdes eller hur de tror det skulle upplevas 

om en medpatient var väldigt sjuk. Flera tyckte att det var jobbigt att dela sal med en patient 

som var mycket sjuk och andra sa att de själva skulle föredra en enkelsal om de var väldigt 

sjuka. En studiedeltagare hade varit med om att patienten bredvid avled och upplevde det som 

en påfrestande händelse.  

  

“När jag kom hit i torsdags så var det då den här killen och så var det en äldre 

farbror som låg bredvid mig. Och han… Han dog bara helt plötsligt. En natt… 

Det var ju… Det var ju sådär. Han låg liksom en meter ifrån mig.” (Intervju 3) 

 

3. 4. Privatliv 

 

Den fjärde och sista identifierade kategorin handlar om hur studiedeltagarna upplevde att det 

gick att ha ett privatliv i flerbäddssal. När det gällde att ha privata samtal i flerbäddssal, 

antingen med anhöriga eller med sjukvårdspersonal, var det mycket delade meningar. Vissa 
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ansåg att det inte var något problem alls och att det inte spelade någon roll om andra hörde 

vad som sades medan andra inte ville hålla privata konversationer och öppna upp om någon 

obehörig kunde lyssna. I privata samtal ingick även läkarsamtal och ronder. En 

studiedeltagare berättade att han tyckte det var okej när läkaren hade gett honom ett 

cancerbesked inne i flerbäddssalen medan en annan studiedeltagare hade en mer negativ 

attityd generellt till ronder i flerbäddssal. 

 

"Ja. De andra hörde ju det också...  Nej, det gör ingenting tycker jag. Jag blir 

varken bättre eller sämre för det… Att om de vet… Då har man någonting att 

prata om sen.” (Intervju 7) 

 

"Men det är ju som du säger. Det blir ju också väldigt privat om man säger. 

Eller om läkaren kommer in och… går igenom exakt hur situationen ser ut och 

vad de har tänkt och… vad som behöver göras och…" (Intervju 3) 

 

Några få ansåg att det var helt omöjligt att ha ett privatliv i flerbäddsal och en av 

studiedeltagarna kände skam inför de andra medpatienterna vid pinsamma och oväntade 

händelser.  

 

"När man är sjuk på det här viset. Som jag har varit då. Då uppträder ju saker 

som normalt inte uppträder. Man kanske pissar på sig… Men pissat på mig har 

jag gjort ett par, tre gånger. För jag har inte hunnit till toaletten. Och det är 

inte speciellt uppmuntrande… Då måste man springa och smyga med det då." 

(Intervju 1) 

 

Fem av studiedeltagarna tog upp sitt behov av avskildhet och vissa löste det genom att gå 

promenader själva i korridorerna för att få lite ensamtid. Några från den ena avdelningen 

efterfrågade mer avskilda rum där de kunde sitta själva eller med sina anhöriga. En 

studiedeltagare från den andra avdelningen ansåg att det fanns bra med avskilda rum för detta 

ändamål.   
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4. DISKUSSION 

 

Resultatet visade sammanfattningsvis på att många studiedeltagare ansåg placeringen i en 

flerbäddssal vara positiv ur den aspekten att det sociala behovet på ett naturligt vis kunde 

tillfredsställas. Känslor av ensamhet och tristess reducerades även tack vare det faktum att 

medpatienter befann sig i samma sal. Det påvisades likväl nackdelar då vissa studiedeltagare 

menade att de blev störda av medpatienterna, vilket resulterade i negativa upplevelser av att 

vårdas i en flerbäddssal. 

 

4. 1. Resultatdiskussion 

 

Resultatet av denna studie var i stort samstämmigt med vad Persson och Määttä (2011) kom 

fram till i sin studie. Patienterna kunde se både fördelar och nackdelar med vård i 

flerbäddssal. Fördelarna var den sociala interaktionen med medpatienterna, vilket fler studier 

kommit fram till (Williams & Gardiner, 2014), samt att de positiva möten som skapades ledde 

till en känsla av ökad trygghet. Även att patienterna upplevde att tiden gick snabbare om det 

fanns andra att prata med visade sig i båda resultaten, liksom nackdelen att dela sal med en 

medpatient som var förvirrad eller mycket sjuk (Persson och Määttä, 2011).  

 

Majoriteten av de studier som behandlas i bakgrunden visade på att vård i flerbäddssal 

påverkar privatlivet negativt (Chaudhury et al., 2006; Van de Glind et al., 2007; Williams & 

Gardiner, 2014). Även i denna studie visade resultatet att flera studiedeltagare ansåg att 

bristen på privatliv var en negativ aspekt av vård i flerbäddssal. Dessa studiedeltagare 

uttryckte att det var omöjligt att ha ett privatliv i en flerbäddssal och andra ansåg att vissa 

situationer så som privata samtal med anhöriga och ronder var problematiska. Det framkom 

dock att det rådde starka men delade meningar om detta då några tyckte att det inte var något 

problem alls med det privata i flerbäddssal. Dessa studiedeltagare såg snarare det ökade 

privatlivet i enkelsal som något negativt eftersom det minskade gemenskapen och det sociala 

som skapas i flerbäddssal.  

 

Vissa studiedeltagare uttryckte att det inte var önskvärt att ha ronder och samtal med läkare i 

flerbäddssal eftersom det upplevdes för privat. Detta kan delvis förstås utifrån det som Van de 

Glind et al. (2008) påvisade i sin studie, nämligen att kommunikationen mellan läkare och 
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patienter i flerbäddssal påverkas negativt. De visade att patienterna inte vågade ställa lika 

mycket frågor eller gjorde lika många anmärkningar i flerbäddssal (Van de Glind et al., 

2008). Detta kan vara anledningen till att studiedeltagarna i denna studie kände sig obekväma 

med ronder och privata samtal i flerbäddssal. 

 

Många i denna studie uttryckte att flerbäddssal var att föredra eller att det inte spelade någon 

roll vilken typ av sal de placerades i. Detta skiljer sig något från resultatet i Van de Glind et. 

al. (2007) där det uttrycktes en ökad tillfredsställelse med vården i enkelsal jämfört med vård i 

flerbäddssal. Det framgick inte i denna studie om studiedeltagarna som vårdades i 

flerbäddssal vid intervjutillfället hade personlig erfarenhet av att vårdas på enkelsal. Det blir 

därför svårt att veta om resultatet hade blivit ett annat i detta avseende om studiedeltagarna 

hade haft erfarenhet av båda salskonstruktionerna.  

 

Flera studier menade att det fanns mer fördelar än nackdelar med vård i enkelsal (Chaudhury 

et al., 2006; Van de Glind et al., 2007). Detta visar även underkategorierna som framkommit i 

detta arbete (tabell 1) då de negativa aspekterna av vård i flerbäddssal är betydligt fler än de 

positiva. Dock anser flera studiedeltagare trots detta att de positiva aspekterna väger upp de 

negativa och skulle föredra denna vårdtyp eller ställer sig likgiltiga till vilken typ av sal de 

vårdas i. Ett område som togs upp som en klar nackdel med vård i flerbäddssal var störd sömn 

vilket överensstämmer med det Van de Glind et al. (2007) samt Corey, Markie, Richards och 

Taylor (2003) visat på, nämligen att sömnkvaliten ökar i och med vård i enkelsal.  

 

Känslan av ensamhet och isolering tog flera patienter upp som en nackdel med att vårdas i 

enkelsal vilket litteraturöversikten som Van de Glind et al. (2007) gjort inte funnit något om. 

Författarna nämner detta område som en potentiell negativ aspekt av enkelsalsvård men att 

deras studie inte sett detta i resultatet. Den senare studien av Persson och Määttä (2011) tar 

dock upp detta som en del av resultatet, där studiedeltagare uttrycker att vårdas i enkelsal 

skulle ge upphov till känslor av ensamhet.  

 

Studiedeltagarnas höga åldrar kan troligen ha medfört ett mer positivt resultat då Persson och 

Määttä (2011) har visat att äldre generellt har en större anpassningsförmåga och en mer 

accepterande hållning. Unga och medelålders patienter har i större utsträckning visat sig vara 

kritiska till vård i flerbäddssal (Persson & Määttä, 2011).  
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Enligt svensk lag ska respekt för patienters integritet ges inom sjukvården (Andersson, 2013) 

och ingen av de intervjuade studiedeltagarna uppgav att de hade blivit utsatta för några direkt 

integritetskränkande handlingar under vårdtiden. En patient beskrev däremot att ronderna 

kunde upplevas problematiska då sjukvårdspersonalen delgav privat information angående 

bland annat diagnos och behandling, trots det faktum att övriga medpatienter hade möjlighet 

att lyssna. Andersson (2013) menar att tillräcklig hänsyn till patientens värdighet och 

integritet inte alltid tas på rondsamtal. Ytterligare en deltagande patient berättade om när en 

läkare hade kommit in i flerbäddssalen och informerat om en cancerdiagnos. Enlogt 

Andersson (2013) kan det tänkas vara fördelaktigt vid känsliga frågor att sjukvårdspersonal 

och patient samtalar ostört i ett avskilt rum för att respektera patientens värdighet och 

integritet. 

 

Det föreligger en risk för att patienter upplever att den relativa värdigheten kränks på olika 

sätt (Edlund, 2013) då flerbäddssalsplaceringen kan innebära ett intrång på privatlivet (Bryant 

& Adams, 2009). En studiedeltagare berättade om när han, på grund av sitt sjukdomstillstånd, 

hade råkat kissa på sig vid ett antal tillfällen och att han upplevde det vara mycket besvärligt 

samt kände skam inför medpatienterna i salen. Känslan av värdighet hotas, enligt Edlund 

(2013), vid dessa situationer och kan orsaka ett stort lidande hos patienten. 

 

Begreppet frihet, som sätts i relation till värdighet, betonar möjligheter till att välja och 

påverka samt att alla människor har en inneboende vilja att vara fria, enligt Frankl (i Edlund, 

2013). Om detta begrepp alltid utgås från i praktiken kan ifrågasättas då fem av 

studiedeltagarna i studien uppgav att de hade ett behov av avskildhet, vilket kunde upplevas 

problematiskt att tillfredsställa på grund av flerbäddssalsplaceringen. Några av 

studiedeltagarna ansåg att möjligheterna till avskildhet var begränsade på avdelningarna och 

de efterfrågade enskilda rum där egentid kunde fås och privata samtal kunde föras. 

 

En betydande andel av studiedeltagarna uttryckte även ett missnöje över den begränsade 

möjligheten att själva få välja vilken sal de skulle placeras i. De menade att det mest optimala 

hade varit om detta var ett val patienten själv fick göra vid inskrivning, då det ansågs att vissa 

patienter inte lämpades att ligga i en sal med andra människor på grund av olika 

omständigheter. En studiedeltagare hade även en åsikt om att det sociala umgänget bör vara 

självvalt och inte bli påtvingat genom flerbäddssalsplaceringen. Att få välja själv i större 

utsträckning menar Edlund (2013) skulle öka känslan av frihet 
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Att kommunikation och information från vårdpersonalen till patienterna är viktigt visar flera 

studier på (Hallström & Elander, 2001; Rhodes, Leathley, Watkins & Sharma, 2003; Webster 

& Bryan, 2008) eftersom patientens känsla av värdighet och kontroll ökar. Om 

kommunikationen inte fungerar kan detta få till konsekvens att värdigheten hotas. Detta kan 

kopplas samman med resultatet som visade att studiedeltagare föredrog att själva få välja 

vilken sal de ville bli placerade i, att få göra detta val och få information om vilken sal som är 

aktuell menar Rhodes och medarbetare (2003) ger patienterna ökad trygghet och 

självständighet. 

 

4. 1. 1. Teoretisk utgångspunkt 

 

Vad som har framkommit i resultatet kan kopplas samman till den teoretiska utgångspunkt 

som har valts i studien. Då den psykosociala miljön påverkas av kommunikation, möjlighet 

till samvaro och privatliv (Ylikangas, 2013) kan det vidare komma att vara intressant att 

utforska på vilket sätt dessa faktorer har en inverkan på patienterna. Ur synpunkten 

kommunikation och samvaro beskrev ett stort antal studiedeltagare att de var mycket 

tillfredsställda med sin placering i flerbäddssal tack vare det sociala umgänget placeringen 

medförde. De sade sig uppleva att tiden gick fortare när de fick samtala med andra patienter i 

salen samt att de kunde dela erfarenheter med varandra. Denna samvaro tycktes ge en 

övervägande positiv känsla av salsplaceringen. 

 

Några studiedeltagare uttryckte att en placering i enkelsal kunde upplevas ensamt och tråkigt. 

Enligt Dahlberg och Segesten (i Ylikangas, 2013) innebär vårdtiden att patienten ifråga inte 

längre befinner sig i sitt vanliga sammanhang och att det kan uppstå en känsla av att relationer 

med vänner, familj och omvärld får ett avbrott. Denna känsla kan tänkas bli reducerad om 

patienten har tillgång till ett socialt umgänge genom att ligga i en flerbäddssal. 

 

Enligt Ylikangas (2013) kan medpatienterna samt deras närstående påverka patienten på ett 

vårdande eller missgynnande sätt. Beroende på bland annat personliga egenskaper hos den 

enskilde individen kan omgivningen antingen bidra till en känsla av trygghet och ro eller 

skapa irritation (Ylikangas, 2013). I denna studie har det framkommit att vissa studiedeltagare 

uppskattar gemenskapen med de övriga patienterna i salen och att de inte bryr sig om att 
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samtal med anhöriga sker där. Likväl menar andra studiedeltagare att det är omöjligt att ha ett 

privatliv i flerbäddssalen på grund av omgivande faktorer.  

 

4. 1. 2. Klinisk relevans 

 

Kunskap om patientupplevelser krävs för att det ska finnas möjlighet för sjukvården att 

utvecklas samt för att öka förståelsen för vad som orsakar missnöje hos patienter. Det är av 

stor vikt att sjuksköterskan får en insikt i patienters känslor och tankar kring olika vanligt 

förekommande situationer för ett förbättrat bemötande och en förbättrad omvårdnad (Van de 

Glind et al., 2007). 

 

Utvecklingen av hur salar konstrueras på sjukhusavdelningar går mot ett ökat antal enkelrum 

(Glind et al., 2007), vilket utgör en ytterligare klinisk relevans för denna studie då det är 

betydande att få veta patienters syn på detta. Enligt Bryant och Adams (2009) kan olika 

individer uppfatta liknande situationer på olika sätt, vilket även denna studie kunde påvisa. 

Kunskap om patientupplevelser av vård i flerbäddssal kan öka sjukvårdspersonalens 

omvårdnadskompetens och medvetenhet vilket leder till ett förbättrat bemötande gentemot 

patienterna.  

 

4. 2. Metoddiskussion 

 

4. 2. 1. Styrkor och svagheter 

 

Nackdelen med urvalet i denna studie var det relativt begränsade antalet studiedeltagare samt 

att åldern var över 60 år. Detta resulterade i en mer homogen åldersgrupp av studiedeltagare 

än vad som var önskvärt. Trots de relativt få intervjuer som utfördes upplevdes dock en 

mättnad av resultatet, eventuellt beroende av det enhetliga urvalet gällande ålder och kön. 

Alla studiedeltagare utom en var dessutom manliga vilket inte är optimalt för att få en så stor 

bredd som möjligt. Persson och Määttä (2012) fann skillnader i hur män och kvinnor upplever 

vistelsen i flerbäddsal, vilket inte går att uttala sig generellt om i denna studie på grund av 

denna fördelning. 
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En semistrukturerad intervjuguide framställdes vilket senare under intervjutillfällena gav 

intervjuledarna utrymme att ställa följdfrågor beroende på studiedeltagarnas svar. På så vis 

skapades en mindre formell atmosfär där möjligheter till dialog fanns. Genom en pilotintervju 

kunde intervjuguiden vidare redigeras och kompletteras. Detta för att få möjlighet att erhålla 

så informationsrika svar från studiedeltagarna som möjligt. På så vis kunde det säkerställas att 

svar på studiens syfte kunde erhållas. Intervjutillfällena genomfördes inne på avdelningarna i 

avskilda rum, vilket var av stor fördel då samtalen kunde fortlöpa ostört. Det hade före 

intervjuerna kontrollerats med ansvarig sjuksköterska att gott om tid fanns för momentet och 

att det inte förelåg någon stress. Därmed kunde intervjuerna fortlöpa under lugna förhållanden 

och studiedeltagarna kunde känna sig fria att tänka igenom och utveckla sina svar utan någon 

tidspress. 

 

Under intervjuerna närvarade studiedeltagare samt två intervjuledare, vilket kan anses vara 

mer tillförlitligt än att endast ha en närvarande intervjuledare. Tolkningsmässigt kan det även 

vara av fördel då de båda intervjuledarna efteråt hade möjlighet att diskutera innehållet i 

intervjuerna. Nackdelar finns emellertid med denna metod då det finns en risk för att 

studiedeltagaren kände sig i underläge på grund av att han eller hon var i minoritet. Att vara 

två intervjuledare är dessutom en resurskrävande arbetsmetod, vilket är en svaghet (Repstad, 

1999). Dock ansågs det inte vara något större problem i denna studie då ett begränsat antal 

intervjuer genomfördes. 

 

Att intervjuerna genomfördes på två olika avdelningar kan ses fördelaktigt då 

patientupplevelser kan tänkas skilja beroende på sjukdomstillstånd samt avdelningarnas 

konstruktion. Vitt skilda upplevelser kunde därmed tas del av, vilket gynnade resultatet.  

 

4. 2. 2. Tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet 

 

För att kunna visa på studiens giltighet har en noggrann beskrivning av arbetets urval och 

analysprocess givits i metoden. Även citat från intervjuerna har presenterats i den löpande 

texten. En tabell där exempel på hur analysarbetet systematiskt har skapats från 

meningsbärande enheter till kondenserade meningsenheter samt koder ger ytterligare en 

möjlighet att bedöma giltigheten (tabell 1). En stor variation av upplevelser av att vårdas i 

flerbäddssal framkom genom intervjuerna vilket även, enligt Graneheim och Lundman 
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(2004), visar att studiens giltighet är god. 

 

Trovärdigheten av resultatet påverkas av hur väl datan kan sammanställas i kategorier och att 

någon information därmed inte utesluts (Graneheim & Lundman, 2004). Det resultat som 

framkom i denna studie stämde väl överens med övrig aktuell forskning, i synnerhet den 

svenska studien av Persson och Määttä (2012). Detta ger en ökad trovärdighet till utfallet och 

visar på dess giltighet eftersom de karaktäristiska och representativa upplevelser patienter 

erfarit har framkommit (Lundman & Hällgren, 2012). 

 

En text innefattar alltid flera betydelser vilket leder till en viss grad av tolkning när den senare 

analyseras (Graneheim & Lundman, 2004). På grund av detta har båda studenterna deltagit 

under intervjuerna och analyserna, vilket ökar tillförlitligheten i resultatet. En kontinuerlig 

kritisk granskning skedde av studenterna genom processens gång vilket även detta ökade 

tillförlitligheten. Reflektioner och diskussioner kring olika tolkningsmöjligheter har förts i 

varje steg av analysarbetet. På så vis har abstraktionsnivåerna med kodning och 

kategorisering blivit mer noggranna och konsekventa (Lundman & Hällgren, 2012).  

 

I en kvalitativ metod är intervjuledaren alltid en del av resultatet på så sätt att samspelet leder 

till ett gemensamt skapande av texten, vilket gör att överförbarheten begränsas (Lundman & 

Hällgren, 2012). Med överförbarhet menas huruvida resultatet är representativt och går att 

tillämpa på andra omgivningar (SBU, 2014). För att ge läsaren möjlighet att bedöma 

överförbarheten har dock en klar och tydlig beskrivning av sammanhang, urval och 

analysprocess gjorts. Även faktorer hos deltagarna så som ålder och kön har angivits. En 

utförlig presentation av resultaten tillsammans med lämpliga citat har även presenterats för att 

underlätta skattning av överförbarheten samt trovärdigheten. 

 

4. 2. 3. Studenternas förförståelse 
 

Studenterna påverkas på ett eller annat sätt av den förförståelse som redan föreligger inom 

området. Tidigare erfarenheter hos studenterna och viss aktuell forskning som undersöktes vid 

projektets inledande fas resulterade i en skeptisk hållning gentemot vård i flerbäddssal. Detta 

faktum kan till viss del ha påverkat den öppenhet som eftersträvas. Det har därmed varit 

viktigt att vara medveten om den förförståelse som fanns genom att arbeta med denna i åtanke 

under hela datainsamlingen och analysprocessen. Detta säkerställdes genom att ställa så 
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objektiva frågor som möjligt till studiedeltagarna samt att under tolkningsprocessen ha en 

opartisk hållning. 

 

5. SLUTSATS 

 

Enligt vad som framkommit i detta studieresultat kan positiva upplevelser av gemenskap och 

socialt umgänge vara de huvudsakliga känslorna kring att vårdas i flerbäddssal. Emellertid 

förekommer även andra känslor såsom irritation över störande företeelser samt bristande 

möjligheter till privatliv. Förvirrade eller mycket sjuka medpatienter kan även ge upphov till 

starkt negativa känslor hos den enskilde patienten.  

 

Det är av stor vikt för sjukvårdspersonal att inneha kunskap om hur olika individer kan 

uppleva liknande situationer på olika sätt, vilket resultatet i denna studie har påvisat. De 

insikter som har förmedlats i och med denna studie samt övrig aktuell forskning kan hjälpa 

sjukvårdpersonal att dra fördel av de positiva aspekter som påvisats med vård i flerbäddssal. 

Medvetenheten om nackdelarna kan även leda till att en ökad hänsyn tas inom dessa områden 

och möjliggöra förbättring. 
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BILAGA 1: Intervjuguide 

 

 

1. Hur har du upplevt det att vårdas på en sal med flera andra patienter? 

 

2. Har du upplevt att du kunnat ha ett privatliv? 

 

3. Är enkelsal eller flerbäddssal att föredra enligt din mening? 

 

4. Varför anser du det vara bättre? 

 

5. Kan du berätta om en situation då du ansett det varit positivt att vårdas på en sal med flera 

andra patienter? 

 

6. Kan du berätta om en situation då du ansett det varit negativt att vårdas på en sal med flera 

andra patienter? 

 

7. Vad tror du kan påverka upplevelsen av att vårdas på en sal med andra patienter? 
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BILAGA 2: Inbjudan att medverka i en studie 

 

 

Vi är två sjuksköterskestudenter i termin 6 vid Uppsala Universitet som skriver 

examensarbete i vår. Studien har vi valt att kalla “Patientupplevelser av vård i flerbäddssal”. 

Syftet med detta arbete är att beskriva patienters upplevelser och känslor kring att vårdas i en 

flerbäddssal på ett sjukhus i Sverige. En kvalitativ studiemetod ska användas som 

forskningsdesign, vilket innebär att intervjuer av patienter kommer att genomföras.  

Du som deltar kommer att vara anonym i studien, vilket innebär att samtliga personuppgifter 

kommer att exkluderas så att ingen identifikation kan göras i det slutgiltiga arbetet. Du har när 

som helst möjlighet att avbryta ditt deltagande utan att motivera varför och utan att det 

påverkar din vård.  

Intervjun kommer att pågå i ungefär en timme och utföras i ett enskilt rum på avdelningen. 

Intervjun kommer att spelas in och endast vi studenter kommer att ha tillgång till ljudfilen. 

Efter godkänt projektgenomförande kommer ljudfilen att raderas.  

Vi är mycket tacksamma för ditt deltagande som gör det möjligt för oss att genomföra 

studien! Vill du komma i kontakt med oss eller vår handledare för frågor eller funderingar så 

kan vi nås via mail eller telefon.  

 

Med vänlig hälsning,  

Jonna Mathiasson  jonnamathiasson@hotmail.com  Tfn. 0737-27 72 77  

Sara Landén   sara.landen@hotmail.com   Tfn. 0707-99 71 27 
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