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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Inom hälso- och sjukvård finns identifierade förbättringsområden, som vården 

behöver arbeta med för att undvika vårdskador. Exempel på några områden är fall och fallskador, 

trycksår, undernäring samt bristande patientdelaktighet. Personcentrerad vård och Timsrundor är två 

forskningsområden som tillsammans belyser dessa områden. Personcentrerad vård har visats öka 

patientdelaktigheten och timsrundor är en vårdstrategi för att i patientmöten höja kvalitén inom 

patientriskområden som fall och fallskador, trycksår och undernäring.  

Syfte: att beskriva patienters upplevelse av timsrundan samt se om timsrundan bidrar till 

personcentrerad vård. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med fem kvinnor och två män i åldersspannet 46-89 år har 

bearbetats och analyserats.  De hade 2-80 vårddygn vid tre slutenvårdsavdelningar på ett sjukhus i 

Mellansverige.  

Resultat: I det första av tre teman deltagarnas upplevelser av sitt hjälpbehov framkom det att 

deltagarna behövde ringa på hjälp när det var något som de inte klarade utföra själva. Andra temat 

belyste deltagarnas upplevelse av samspelet med personalen, att avdelningen hade en glad och 

trevlig personal som gav ett gott bemötande. I sista temat deltagarnas upplevelse av att personalen 

kom in utan att de ringt på hjälp framkom det att både tiden och frågorna när personalen kom in 

skulle anpassas efter personliga behov och situationer och att det bidrog till; det där lilla extra i 

vardagen, att de kände sig trygga och säkra och att de blev sedda och inte bortglömda.  

Slutsats: Det behövs ytterligare studier för att kunna dra slutsatser om timsrundor bidrar till 

personcentrerad vård. Däremot finns det indikationer på att Timsrundornas systematiska arbetssätt 

gör det dagliga patientnära arbetet mer personcentrerat.  

 

Nyckelord: Timsrundor, personcentrerad vård, patientupplevelse, patientdelaktighet 
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ABSTRACT 

Background: In health care, there are identified areas for improvement, to avoid patient safety 

aspects. Examples of some areas for improvement are falls and fall injuries, bedsores, malnutrition, 

and lack of patient participation. Person-centered care and Hourly rounds are two areas of research 

that highlights these areas. Person-centered care has been shown to increase patient participation 

and Hourly rounds is a coordinated care approach to meet the needs of patient safety areas like falls 

and fall injuries, bedsores and malnutrition. 

Aim: To describe patients' experience of hourly rounds and if it contributes to person-centered 

care. 

Method: A qualitative interview study of five women and two men in the age range of 46-89 

years have been conducted and analyzed with content analysis. The participants had received 

treatment in a range of 2-80 days of care at three hospital wards in central Sweden. 

Results: In the first of three themes participants' experiences of their need for assistance revealed 

that the participants needed to call for help when there was something that they could not perform 

themselves. The second theme highlighted the participants' experience of interaction with the staff, 

that the ward had a cheerful and friendly staff that treated them well. In the third theme participants' 

experience that the staff came in without calling for help, it emerged that both the time and the 

questions when the staff came in should be adapted to personal needs and circumstances, and that 

these checkups left the patient with the feeling that they got that little extra in everyday life, they 

felt safe and secure and that they were seen and not forgotten. 

Conclusion: Further studies are needed to draw conclusions about if hourly rounds contribute to 

person-centered care. However, there are indications that the hourly rounds systematic approach 

makes daily patient care more person-centered. 

 

Keyword: Hourly rounds, Person-centered care, Patient experience, Patient participation 
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INLEDNING 
En återkommande fras som hörs runt om i samhället är att ”jag har inte tid”. Bodil Jönsson, 

professor i rehabiliteringsteknik, fördjupar sig i ämnet tid och hur människor i dagens samhälle 

uppfattar tiden (Jönson, 2004). Jönsson menar att människor försöker förmedla att det finns en 

gräns och att individer använder frasen när de vill förmedla att en gräns är nådd. Vilken gräns som 

frasen syftar till varierar mellan individers olika gränser. Det kan vara din gräns, min gräns, våra 

gränser eller organisationens gränser, skriver Jönsson (2004). Jönsson utvecklar resonemanget 

vidare och poängterar att då det finns temposkillnader mellan olika individer finns det också olika 

gränser för olika individer och därmed uttrycks upplevelsen av tid så olika mellan individer. En 

annan fras skulle då bli ”jag är nog framme vid mina prestationsgränser” (s. 38), men kan vara svårt 

för då har man accepterat den egna otillräckligheten, enligt Jönsson. Hon skriver vidare att:  

”Ett planerat möte med en människa tar en massa tid i anspråk. Inte bara medan det 

pågår utan också före och efter. Den tiden går inte att ta bort, inte planera bort – 

men i kalendern finns den inte.” (s. 62) 

Inom omvårdnaden så finns det återkommande studier som försöker beskriva organisationernas 

gränser för vad sjuksköterskor både enskilt (Kane, Shamliyan, Mueller, Duval, & Wilt, 2007) och 

gemensamt som grupp klarar av för att kunna leverera god och säker vård (Sato et al., 2016).  Ofta 

tas flera variabler med och de försöker beskriva den komplexitet som finns att ta hänsyn till i en 

vårdsituation. Ausserhofer et al. (2014) har studerat sjuksköterskor i Europa och har funnit att de 

utvecklar informella uppgiftshierarkier för att underlätta prioritering i vårdarbetet när dessa gränser 

är nådda (Ausserhofer et al., 2014). Även studier om övertidsarbete och arbetsskift längre än 12 

timmar visar att kvalitén och säkerheten i vården påverkas och att mer vård lämnas ogjord (Griffiths 

et al., 2014). 

 För att förstå vad omvårdnad är och bör vara måste det finnas en förståelse för vad som sker i mötet 

mellan patient och vårdare och vilka konsekvenser det kan få för patienten. Detta belyses av Joyce 

Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter (Kirkevold, 2000). Det som sker i 

mötet mellan patient och vårdare förklarar hon med hjälp av fem sammanhängande faser; det första 

mötet, framväxt av personliga identiteter, empati, sympati samt ömsesidig förståelse och kontakt. 

Under mötet förekommer både verbal och icke-verbal kommunikation, genomgående i alla faserna 

poängterar Travelbee (1971). I sin teori beskriver hon både vårdaren och patienten som personer 

och att varje person är unik och vikten av att i mötet kunna fånga upp det unika hos varje person 

(Travelbee, 1971).  
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Vården arbetar fortfarande aktivt med att utveckla mötet mellan vårdare och patient. Regeringen 

satsade 2010 på ett bilda ett Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC). 

Forskningen vid GPCC är tvärvetenskaplig och har utgångspunkten att patienter är personer som är 

mer än sin sjukdom. Personcentrerad vård utgår ifrån patientens upplevelse med fokus på att ta 

tillvara de resurser, förmågor och hinder som finns hos individen. Inom personcentrerad vård finns 

tre nyckelbegrepp. Vårdaren ska ta tillvara och lyssna på patientens berättelse. Berättelsen 

dokumenteras och utgör tillsammans med de aktuella medicinska undersökningarna en hälsoplan, 

med mål och strategier för kommande vård och behandling. Arbetsgången möjliggör att det bildas 

ett partnerskap mellan vårdgivaren och den vårdsökande (Ekman, 2014).  

Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2008) har arbetat fram instrument för att bedöma i vilken 

utsträckning klimatet i sjukhusmiljön upplevs vara personcentrerat. Deras forskning har identifierat 

olika delar i vårdmiljön som inverkar på om vårdklimatet upplevs bidra till personcentrerad vård. 

Ett personcentrerat klimat, enligt Edvardsson och medarbetare (2008), är där man känner sig trygg 

och säker, tillåts vara sig själv utan att bli tillrättavisad, samt att man känner sig välkommen och 

kan få det där lilla extra. Ytterligare aspekter av vikt i vårdklimatet är att personalen upplevs 

samarbeta mot gemensamma mål och att de har trevligt ihop samt att personalen är personlig men 

inte privat (Edvardsson, Sandman, & Rasmussen, 2008). I skriften ”De kroniska sjukdomarnas 

utmaning, personcentrerad vård” framtagen av nätverket för hälsofrämjande sjukhus beskriver 

Höglund och Hertting (2015) att det i hälso- och sjukvården finns en vilja att lyssna på patienter och 

anhöriga och kunna ge dem vård efter deras behov. Men att det inte kommer tillstånd varje gång 

och inte av alla, på grund av att vårdpersonalen alltför ofta anser sig inte ha tid. De skriver vidare att 

det behövs ett systematiskt arbete och organisatoriska förändringar för att uppnå en personcentrerad 

vård (Höglund & Hertting, 2015).  

Patienter behöver göras delaktiga i sin vård för annars kan det leda till sämre vårdresultat, skriver 

Docteur och Coulter (2012) i en extern utvärdering av patientcentrering i svensk hälso- och 

sjukvård på uppdrag av myndigheten för Vårdanalys. De lyfter fram sex utvecklingsområden; 

Säkerställ att gällande lagstiftning som syftar till att stärka patientens ställning efterlevs, möjliggör 

för patienten att vara medaktör i sin egen vård, engagera och involvera patienter och 

patientföreträdare i beslut som berör hälso- och sjukvårdens utveckling såväl på policynivå som i 

beslut om den praktiska verksamheten, fortsätt stödja insatser för att förbättra samverkan och 

kontinuitet i vården, utveckla ett ramverk för utvärdering som speglar svenska patienters 

prioriteringar, stärk insatserna för att utvärdera och följa upp graden av patientcentrering  (Docteur 

& Coulter, 2012).  
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Under flera år har följande funnits med i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763), under 

rubriken Krav på hälso-sjukvården: "vården skall bygga på respekt för patientens självbestämmande 

och integritet, samt främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Trots detta identifierar Docteur och Coulter (2012) att det är ett område som fortfarande brister. De 

har identifierat att bristande patientdelaktighet bland annat beror på att patienter inte får tillräckligt 

med information, utbildning och stöd för att kunna vara aktiva i sin egen vård. Ett led i att 

tydliggöra patientens ställning i vården har vi i Sverige från och med den 1 januari 2015 en ny 

patientlag (SFS, 2014:821). Syftet med lagen är, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 

att återigen betona vikten av att det behövs en utveckling av befintliga arbetssätt i vården när det 

kommer till att stärka och tydliggöra patientens ställning i vården, med fokus på att förbättra 

självbestämmande, delaktighet och integritet i mötet med patienten (SKL, 2016a). 

Ur ett patientsäkerhetsperspektiv så är patientdelaktighet en framgångsfaktor för att förebygga 

vårdskador när det kommet till beslut om behandling, omvårdnadsåtgärder och rehabilitering, 

(Patientsäkerhetslagen SFS, 2010:659). Det finns ytterligare identifierade förebyggande åtgärder för 

att förebygga vårdskador och SKL har tagit fram åtgärdsprogram för nio kända riskområden i 

svensk hälso- och sjukvård. Fall och fallskador, trycksår och undernäring utgör tre av dessa 

riskområden (SKL, 2016b). Dessa tre riskområden benämns även vara kvalitetsindikatorer 

(Socialstyrelsen, 2009) och ska ses som en markör för viktiga områden i patientvården och används 

i samband med utvärdering av omvårdnadskvaliteten (Idvall, 1994). En studie av Edvardsson, Watt 

och Pearce (2016) har visat att även upplevelsen av vården och personcentrering har en betydande 

roll för i vilken utsträckning patienter upplever kvalitén på omvårdnaden. 

Meade, Bursell och Ketelsen (2006) beskriver att när patienten har behov av hjälp så är det brukligt 

att påkalla personalens uppmärksamhet genom att larma/ringa på klockan.  De berättar att patienten 

på grund av sitt medicinska tillstånd många gånger behöver assistans av vårdpersonal med sina 

basala behov så som att äta och gå på toaletten. Beroende på hur brådskande behov som patienten 

har när de använder sig av larmklockan varierar patientens förväntningar på hur fort de anser att 

personalen behöver svara på ringningen (Meade, Bursell, & Ketelsen, 2006). Hourly rounds är ett 

arbetssätt som utvecklats för att möta upp dessa förväntningar och behov hos patienter, men även 

som ett led i att förbättra patientsäkerheten (Halm, 2009). SuderGroup, (2007) har i sitt 

utbildningsmaterial för Hourly rounds för slutenvårdsavdelningar presenterat de basala behov 

sammanställt i fyra P:n; pain, position, potty, and possessions. I utbildningsmaterialet framkommer 

det att personalen går runt varje timme till sina patienter för att stämma av om de behöver assistans 

med något behov  (SuderGroup, 2007).  Det finns evidens som talar för att Hourly rounds, timvisa 

rundor minskar fall, antalet ringningar för enklare behov, ökar patientnöjdheten och ökar patientens 



8 
 

uppfattning om att vårdpersonalen svarar upp mot deras behov inom rimlig tid, om det innan rutinen 

med timsrundor infördes varit problem med det (Mitchell, Lavenburg, Trotta, & Umscheid, 2014). 

Utifrån konceptet Hourly rounding så benämns detta arbetssätt på Akademiska sjukhuset, 

Timsrundor och de fyra P:n är översatt till en svensk minnesregel, SE UPP (Smärta, Elimination, 

Undernäring, Position och Personliga tillhörigheter) och belyser samma omvårdnadsinsatser som 

den engelska versionen. Syftet med att införa timsrundor i svensk sjukvård är att sätta patienternas 

behov i centrum genom att förekomma och tillfredsställa de behov som patienterna har, innan de 

själva behöver påkalla hjälp för dessa behov. Antalet ringningar som gjorts för att påkalla hjälp med 

mer allvarliga behov förändrades inte när timsrundor infördes och den utvärdering som gjorts har 

till stor del inriktat sig på patientnöjdhet med kvantitativa mått (Mitchell et al., 2014).  (DaSilva, 

2016) presenterar att det finns bristande kunskap i litteraturen om hur patienter upplever 

omvårdnaden på avdelningar där timsrundor införts som ett arbetssätt.  

Problemformulering 

En kvalitativ studie där patienter får beskriva sina upplevelser av hur det är att få vård vid 

slutenvårdsavdelningar där timsrundan finns som arbetssätt blir ett tillägg till den kvantitativa 

forskning som idag visar på att timsrundan höjer patientnöjdheten. Idag så framkommer det att det 

finns stor arbetsbelastning inom slutenvården och att personalen inte strukturerat hittar tiden att 

arbeta så att vården blir personcentrerad. Därför skulle det vara av intresse och studera om 

patienterna upplever att timsrundan bidrar till att vården upplevs vara personcentrerad. 

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av timsrundan och om timsrundan bidrog till 

personcentrerad vård. 

Frågeställning 

Hur upplever patienter timsrundan i svensk sjukvård? Bidrar timsrundan till att vården upplevs 

personcentrerad?    
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METOD 
Design 

En kvalitativ intervjustudie med öppna frågor har utförts för att kunna undersöka och beskriva 

patienters upplevelser av Timsrundan som är ett nytt arbetssätt inom området omvårdnad (Polit & 

Hungler, 2012). 

Urval 

Studien har genomförts på tre olika slutenvårdsavdelningar på ett sjukhus i Mellansverige där 

timsrundan införts som ett arbetssätt. Slutenvårdsavdelningarna har olika inriktningar och vårdar 

patienter i akut sjukdomsfas eller med en rehabiliterande inriktning med längre vårdtider. 

Intentionen var att inkludera 10 patienter eller tills mättnad uppnåtts samt att fånga in olika 

erfarenheter och få ett brett perspektiv på upplevelse av timsrundan. Inklusionskriterier var att alla 

respondenter skulle ha vårdats i minst två dagar, vara orienterade till tid, rum och person, inte 

behöva tolk eller få vård i livets slutskede. Fem kvinnor och två män intervjuades och deras ålder 

sträckte sig mellan 46-89 år, se Tabell 1 Bakgrundsdata. De som blev intervjuade hade vårdats som 

minst två dagar och som längst nio veckor. Det var sju intervjuer som genomfördes och inklusion 

av deltagare avslutades när de två sista intervjuerna inte upplevdes tillföra nya aspekter utifrån 

upplevelsen av timsrundan (Lantz, 1993).  

Tabell 1. Bakgrundsdata. 

Intervju nr Vårddygn Kön Ålder 

1 2 K 46 

2 37 K 60 

3 80 K 66 

4 20 M 49 

5 49 M 63 

6 6 K 75 

7 18 K 89 

 

Datainsamlingsmetod 

Intervjusituationen inleddes med att först ställa bakgrundsfrågor om kön, ålder och antal dagar de 

vårdats på avdelningen för att sedan utgå ifrån en intervjuguide som utvecklats för denna studie 

med åtta frågor om upplevelsen av timsrundan. De öppet riktade frågorna grundar sig i teorin om 

personcentrering och de basala behov som utgör grunden i timsrundan (se Bilaga 1). Utifrån 

respondenternas svar så ställdes även följdfrågor för att kunna förtydliga eller fördjupa svaren 

ytterligare. Exempel på frågeformuleringar var: -”Kan du berätta hur det går till när personalen 
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kommer in till dig en gång i timmen?” med följdfrågan – ”Berätta gärna om ett specifikt tillfälle”. 

Intervjuguiden testades på kollegor till författaren som bedömde relevansen av 

frågeformuleringarna innan intervjuerna utfördes i studiesammanhang.  

Tillvägagångssätt 

Skriftligt godkännande från både avdelningschef och verksamhetschef inhämtades innan studien 

påbörjades. Författaren tog hjälp av avdelningens patientansvariga sjuksköterska för att identifiera 

patienter som uppfyllde inklusionskriterierna och var lämpliga att tillfråga om deltagande i studien. 

På två avdelningar informerade författaren själv patienterna om deltagandet i studien och på en 

avdelning så bokade ansvarig sjuksköterska in patienternas intervjuer. Alla patienter fick 

information om studien både muntligt och skriftligt via ett informationsblad (se Bilaga 2) och gav 

sitt skriftliga samtycke till att delta. Intervjuerna genomfördes under sjukhusvistelsen på den 

avdelning där de vårdades såsom Kvale (1997) föreslår. Alla utom en intervju genomfördes inne på 

patientsalen då patienten var ensam i rummet. En intervju hölls i ett uppehållsrum för att få en mer 

avskild plats. Patienterna var med och beslutade var intervjun skulle hållas (Lantz, 1993). 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon och appen Röstmemon och intervjuernas 

längd varierade mellan 13-36 minuter, se Tabell 2. Intervjuerna avslutades med att författaren 

sammanfattade intervjun för att kunna stämma av med respondenten om informationen var korrekt 

uppfattad av författaren (Lantz, 1993). Alla intervjuer transkriberades av författaren så ordagrant 

som möjligt, men viss otydlighet i något avsnitt i inspelningen förekom. Efter att alla intervjuer 

skrivits ut så kontrollerade författaren den skrivna intervjutexten mot ljudfilerna en extra gång för 

att försöka fånga intervjukontexten samt för att öka reliabiliteten (Kvale, 1997). Ljudfilerna raderas 

efter att studien godkänts. De utskrivna intervjuerna avidentifierades och materialet behandlades 

konfidentiellt och har inte lämnats ut till någon annan än till författaren och handledaren. 

Tabell 2. Intervjumaterialet 

Intervju 
(nummer) 

Intervjutid 
(antal minuter) 

Textlängd 
(antal sidor) 

Meningsenheter  
(antal uttryck) 

1 19 4 13 

2 23 5 20 

3 14 3 13 

4 19 4 15 

5 13 3 12 

6 36 6 14 

7 22 4 8 
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Forskningsetiska överväganden 

Både avdelningschefens och verksamhetschefens skriftliga godkännande inhämtades innan studien 

påbörjades. Ett informationsbrev om studien tilldelades deltagarna samtidigt som en muntlig 

genomgång av texten med betoning på att deltagandet i studien var frivilligt och att det när som 

helst gick att avsluta sitt deltagande utan att det påverkade den fortsatta vården. Författaren deltog 

inte i den direkta vårdsituationen så det borde inte ha uppstått något beroendeförhållande. I 

informationen till deltagarna framgick syftet med studien och hur materialet skulle hanteras, 

användas och presenteras. Det inspelade materialet avidentifierades och alla personuppgifterna 

behandlades konfidentiellt (Kvale, 1997). 

Bearbetning och analys 

Intervjumaterialet har analyserats utifrån metoden kvalitativ innehållsanalys, så som Graneheim och 

Lundman rekommenderar (Graneheim & Lundman, 2004), med syftet att kunna beskriva 

patientupplevelsen och erfarenheter av arbetssättet Timsrunda. I ett första steg så lästes varje 

intervju som helhetstext kopplat till sitt sammanhang och i ett andra steg så bröts texten ner till 

mindre, mer hanterbara meningsenheter. Intervjuerna genererade mellan 8-20 meningsenheter med 

relevans för syftet, se Tabell 2, Intervjumaterialet. 

Meningsenheterna förkortades ytterligare ner i text, utan att kärnan i intervjumaterialet förlorades, 

för att i ett tredje steg märkas med en kod. När koderna identifierats så ställdes dessa ytterligare en 

gång mot studiens syfte och frågeställning för att se att kärnan i intervjuerna handlade om 

upplevelser av arbetssättet timsrundan. Koderna skrevs och klipptes ut och jämfördes sedan utifrån 

skillnader och likheter och sorterades in i tema, kategorier och underkategorier, se Tabell 3. 

Författaren förde under kategoriseringsfasen ett memo för att kunna följa tankegången i processen. 

Handledaren stöttade tätt under hela analysdelen och följde hela processen från meningsenheter och 

koder till kategorier.  

 

RESULTAT 
Utifrån intervjuerna har tre teman identifierats; deltagarnas upplevelse av sitt hjälpbehov, 

deltagarnas upplevelse av samspelet med personalen och deltagarnas upplevelser av att personalen 

kommer in utan att de ringt. Deltagarna berättade att det som avgjorde om de behövde ringa på 

hjälp var deras bedömning om det var något som de klarade att utföra själva eller inte. Oftast var det 

fysiska begränsningar som var orsaken till att de behövde hjälp. Den fysiska miljön som deltagarna 

vistades i kunde underlätta alternativt försvåra för dem att klara sig själva.  I samspelet med 

personalen framkom det att glad och trevlig personal upplevdes ha ett gott bemötande och att det 
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bidrog till en god kommunikation. Den glada stämningen gjorde att det upplevdes hemtrevligt på 

avdelningen. Deltagarna upplevde att personalen kom in ofta utan att de ringt på hjälp och att 

personalen vid dessa tillfällen stämde av med dem hur de mådde. Dessa tillfällen gjorde så att 

deltagarna kände sig trygga och säkra, samt att de kände sig sedda och inte bortglömda. Det där lilla 

extra i vardagen, uttrycktes det bidra till.     

Presentation av resultatet redovisas nedan under respektive tema indelat efter kategorier och 

underkategori. Resultatet förtydligas med hjälp av citat från intervjuerna. En övergripande bild av 

indelningen i tema, kategorier och underkategorier presenteras nedan i Tabell 3, Övergripande bild 

av identifierade tema, kategorier och underkategorier. 

 

Tabell 3: Övergripande bild av identifierade tema, kategorier och underkategorier 

Tema Kategorier Underkategorier 
Deltagarnas upplevelse av sitt hjälpbehov Behöver hjälp för att man inte kan 

utföra det själv 

Nå saker, har tappat något. 

Stänga av droppet 

Förflyttning 

Toalettbesök, tömma kateter, byta blöja 

Smärta 

Kläder, stödstrumpor 

Behöver inte hjälp för att man kan 

utföra det själv 

Fysisk miljö 

Deltagarnas upplevelse av samspelet med 

personalen 

Personalens bemötande* Vänlig och glad personal 

Delaktig** 

Inte delaktig 

Snabb hjälp 

Kommunikationen i mötet*** Inte långa samtal utan korta snabba 

möten 

Frågar om det är nått jag behöver och 

om jag mår bra 

Väljer att berätta 

Brister i kommunikation 

Personalgruppens samarbete 

Ger information muntligt eller skriftlig  

Deltagarnas upplevelser av att personalen 

kommer in utan att de ringt. 

Hur personalen tittar in Kollar in lite bara  

Regelbundet, ofta, ibland bara 

Bättre att ringa när man behöver hjälp 

Frågorna anpassas efter behov 

Känslor av att personalen tittar in Hjälper till med det som man behöver 

Ger säkerhet och trygghet 

Blir sedd och känner sig inte bortglömd 

Det lilla extra i vardagen 

Ordförklaringar på bemötande, delaktig och kommunikation: 

* Det sätt på vilket en person (ofta tjänsteman) beter sig mot en annan person (ofta en kund), det räcker inte med att vara snäll, 

korrekt och ha kunskaper. Det måste till en relation (Socialstyrelsen, 2016). 

** Vanligen om person som känner till och är med och påverkar något 

*** Sammanfattas med endast själva överföringen, vidaresändningen, av information från en person till en annan 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Information
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Deltagarnas upplevelse av sitt hjälpbehov 

Deltagarna berättade att det som avgjorde om de behövde ringa på hjälp var om de bedömde att det 

var något som de själva klarade av att utföra själva eller inte. De beskrev att den fysiska miljön 

kunde underlätta eller försvåra för dem att kunna hantera det själv eller om de behövde ringa på 

hjälp.  

Behöver hjälp för att man inte kan utföra det själv 

Deltagarna uppgav att de behövde eller måste ringa på hjälp när det var en uppgift som de bedömde 

att de inte kunde utföra själva. Det som deltagarna kom på att de ringde för att be om hjälp med var 

att de hade smärta, eller att de behövde hjälp med att förflytta sig. Förflyttningar de behövde hjälp 

med var till och från sängen eller rullstolen. Deltagarna behövde hjälp för att gå på toaletten, tömma 

sin urinkateter eller byta blöja. De som var rullstolsburna nämnde att de behövde ringa då de inte 

nådde de saker som de behöver för stunden. Det kunde vara att de hade tappat något eller att det låg 

för dem oåtkomligt till. De behövde även hjälp med att få tillgång till rena kläder och att ta av och 

på stödstrumpor. En av deltagarna behövde ringa när droppet var slut.  

”…att man inte ligger bra så brukar jag alltid ringa på klockan och säga att nej nu 

värker det i ena benet så nu får ni ta och ändra och fixa kudden å. Tidigare kunde jag 

inte röra mig nånting så att det var ju bara i stort sett ett par millimeter på tån så att 

så då kan man inte göra så mycket.” (intervju 4) 

”Jag behöver ringa när det är slut med perfusion och det är också en sak att jag 

måste ha koll och stänga droppet själv och några gånger man vill sova framförallt på 

kvällen ganska sent och kanske om man känner att om jag inte gör det slutar och 

ingen som kommer. Så kanske de borde dom kanske komma lite oftare när man har 

dropp? för att om man har ingen koll men några gånger jag bara tittar och det är slut 

men oj då men när slutade den. Det är 5 min eller10 min eller när slutade den. Det 

kan vara farligt det där. Jag blir rädd…” (intervju 1)  

  

Behöver inte hjälp för att man kan utföra det själv 

Det framkom att den fysiska miljön runt dem var viktig. Flera deltagare nämnde att en-patientrum 

var att föredra. De som hade ett eget rum lovprisade möjligheten till integritet och de som delade 

rum efterfrågade den möjligheten. 
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”…och så drog de in en säng till, ja på natten och en karl. Det spelar ingen roll för de 

men man är ju inte själv // jag vet att jag får komma hem men det är klart men vist 

vore det an med viss integritet ändå” (Intervju 7) 

Den fysiska miljön har även betydelse för att kunna var självständig och inte behöva ringa på hjälp. 

Deltagarna såg möjligheter att kunna hantera huvudvärk genom lugn och ro i enpatientrum istället 

för de läkemedel som sjuksköterskorna erbjöd. Förutom smärta så möjliggjorde den fysiska miljön 

och avskildheten så att deltagarna bättre kunde hantera symtom så som sömn och andningsbesvär; 

”Det här ryggstödet i sängen att jag halvsitter ju då mår jag bäst. Ligga är inte bra 

serru att jag ligger platt ner, nä och det märkte jag redan hemma för nästan de enda 

stället som jag sov på var det i tv-fåtöljen när jag kunde luta lite bakåt och lägga upp 

bena på en pall…” (intervju 7) 

Även bra hjälpmedel som sängbordet, droppställningen, rullatorn och rullstolen gav deltagarna ökad 

självständighet;   

” jag rör mig fritt att så // de ser ju att jag klarar mig ju själv här och kan hämta det 

själv å”(intervju 4) 

”Jo för då flyttar man ju bordet dit och flyttar alla grejor till det bordet så att man 

kommer åt det men sen kan det hända att man tappar nånting det kan alltid hända så 

att då får man ringa efter hjälp.” (intervju 4)  

 

Deltagarnas upplevelse av samspelet med personalen  

Deltagarna berättade att de träffade väldigt vänlig och glad personal och att det bidrog till att de 

blev personligt bemötta vilket gjorde att det kändes hemtrevligt på avdelningen. Det vänliga och 

personliga bemötandet var en grund som möjliggjorde delaktighet. Det behövde inte vara långa 

avstämningar utan ett kort möte där personalen frågade deltagarna om de mådde bra upplevdes 

räcka långt. Det framkom vidare att deltagarna tydde sig till vissa i personalgruppen. Det var viktigt 

att samspelet inom personalgruppen fungerade för att informationen skulle spridas i gruppen. Något 

som underlättade detta och som uppskattades av deltagarna var att två avdelningar använde sig av 

tavlor på rummen för att dela information mellan personal och deltagare om exempelvis vad som 

var gjort och vad som väntade rörande undersökning och behandling.  Informationen på tavlorna 

användes och stämdes av vid vissa timsrundor. 
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Personalens bemötande 

I intervjuerna så framkom det att i samspelet mellan personal och deltagarna så fanns både 

situationer som bidrog till att delaktighet skapades eller situationer där delaktighet inte uppnåddes. 

För att skapa möjligheter till att kunna vara delaktig berättade deltagarna att personalen frågade om 

eller lyssnade till deras önskemål. Det framkom även att deltagarnas delaktighet och 

självbestämmande upplevdes vara respekterade av personalen genom att de hade följsamhet till 

deltagarnas uttryckta önskemål, men när detta saknades blev upplevelsen att de inte fick vara 

delaktiga; 

”Om jag har sagt att jag vill stå och träna här (visar vid sänggaveln) för att det är 

bra höjd på den här sängen då har dom fått säga sitt att det går eller att det går inte 

och att det är bra.” (Intervju 5) 

”Ibland kanske det vore bra om man gjorde på mitt sätt. Hade tiden att göra på mitt 

sätt för då tränar jag också och lär in som jag har nytta av när jag kommer hem, när 

man är ensam. För nu har man ju alltid en vit rock. För det märkte jag när jag var 

hemma på permis då blir man lite osäker för det här är ju en ny situation och då 

tänkte jag precis vad sjutton att vi inte övade på det.” (intervju 2) 

Många deltagare tog upp att personalen var så lyhörd, vänlig och glad. Personalens glada humör 

smittade av sig så att patienten mådde bra. Det framkom att personalen skrattade och skojade och 

att det gjorde att stämningen blev hemtrevlig och att det kändes personligt, som om de hade känt 

varandra en längre tid.  

”Så det e så fort jag känner mig lite bättre då skojar jag med dom vi pratar å de det 

gick jättelätt precis som om vi kände oss all möjliga år.” (intervju 6) 

Det framkom också att förutom deltagarnas glada stämning att personalen kom snabbt när de ringde 

på hjälp vilket bidrog till att avdelningen uppfattades vara bra; 

”Å mycket skratt och skoj med personalen här är det inte så strikta. Det tycker jag är 

bra, jätteskönt och det äldre och de yngre är på samma plan. Det är jättebra personal 

sen är och att de kommer snabbt när man ringer på hjälp.” (intervju 2) 
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Kommunikationen i mötet 

Deltagarna berättade hur de upplevde kommunikationen mellan dem och personalen. De beskrev 

även hur de kommunicerade med varandra.  Det behövde inte vara långa samtal utan mest att de sett 

varandra. De stämde kort av läget om det var något som deltagarna behövde eller så undrade 

personalen hur deltagarna mådde;  

”Just det där tycker jag är bra att dom går förbi så kanske de bara tittar mår du bra 

… säger dom. Det behöver inte vara några långa samtal bara att de att man kan få 

svara hur man mår.” (intervju 7) 

”Jo men det tycker jag det är bra, mm det e då man får kontakt med personalen och 

det tycker jag är bra.” (Intervju 3) 

Vad deltagarna ville förmedla till personalen varierade och det framkom i intervjuerna att de 

sorterade vad de ansåg vara viktigt att dela med sig till personalen och till vem i personalgruppen; 

”jag har större problem med min kropp i övrigt än den som jag ligger just här för.// 

Man kan inte belasta personalen också med hela historien det blir för mycket just som 

gäller min del. Ja ja bara säger den som är viktigaste ja den som jag har behöver 

hjälp viktigaste just nu, men resten de kan jag bära mina bördor själv.” (intervju 6). 

Vid en timsrunda brast det i kommunikationen mellan deltagaren och personalen, framkom det i 

intervjun eftersom deltagaren inte uppfattade varför personalen gång på gång frågade efter samma 

sak;  

”nej de frågar, nu de slutat fråga. Men de har frågat varje timme i två dagar stackars 

men nu har de förstått att det går bra” (Intervju 1) 

Personalgruppens interna kommunikation uppfattade deltagarna fungera på ett bra sätt. De uttryckte 

att det var viktigt då de visste att information spreds till andra i personalen. Deltagarna berättade 

även att de upplevde en samspelt personalgrupp som hjälpte varandra.   

”Men så men dom är ju jätte gulliga och jag måste ju säga att jag har ju legat på 

hjärta och på andra avdelningar och det här är första avdelningen där personalen 

kommunicerar med varandra. Man behöver inte upprepa samma sak till alla som 

kommer utan det räcker att man säger nånting till en eller kanske två å sen så sprids 

det i gruppen och så är det inte på andra avdelningar.”(intervju 2) 

När personalen gick runt vid vissa tidpunkter så förmedlades också information om olika saker, som 

att kvällsskiftet informerade om vilka de var som arbetade och hur ofta de planerade att komma in 
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under natten. Avdelningarna använde sig av olika sätt att kommunicera vad som skulle hända under 

dagen. Två av avdelningarna använde sig av skriftlig information som ett hjälpmedel för att 

förmedla vad som skulle hända under dagen. 

”Ja men det är jättebra. Jag sa i förgår till dom å vad bra att ni skriver den. De ni 

skriver vad ni ska göra i dag med mig, vem som jobbar idag. Jag har väldigt svårt att 

komma ihåg namn och sen jag sa vad bra det står på tavlan vem som jobbar idag  // 

vad blir nästa vad är avverkat och vad det blir. Ja men de e den planen är väldigt bra, 

så de är syster skriver på morgonen med en gång sen vet man vad ska de bli.” 

(Intervju 6) 

 

Deltagarnas upplevelser av att personalen kommer in utan att de ringt 

Deltagarna berättade om tillvägagångsättet som personalen hade när de kom förbi. Att de tittade in 

snabbt genom en dörr eller kollade lite genom fönstret. Vidare berättade deltagarna att de inte 

upplevde att personalen kom förbi varje timme, utan de beskrev det som ofta eller bara ibland. 

Någon deltagare tyckte att det var bättre att personalen kom när de behövde hjälp än innan, på fasta 

tider, då hjälpbehovet inte kopplades till klockans tider. Vilka frågor och tiden för hur ofta 

personalen borde titta in berodde enligt deltagarna på vilket hjälpbehov som fanns hos personen. 

Men att personalen kom förbi ansågs positivt och många beskrev det som ”det är jättebra här”. 

Deltagarna beskrev att de kunde få hjälp med det som de behövde och att det gjorde så att de kände 

sig trygga och säkra, samt att de blev sedda och inte bortglömda. De beskrev det som att det var det 

där lilla extra i vardagen.  

Hur personalen tittar in  

Deltagarna beskrev på vilket sätt personalen tittade in till dem när de kom förbi utan att de hade 

ringt på hjälp. De uttryckte att de kollar in lite grann bara, genom fönstret eller i dörren; 

”Ja ibland ser man att är där och tittar. När dörren är lite … på glänt och då kommer 

de och tittar i alla fall in.” (Intervju 5) 

Deltagarnas berättelser skiljde sig när det kom till hur ofta personalen kom in till dem utan att de 

hade ringt på klockan. De uttryckte det som regelbundet, ofta eller bara ibland; 

”Sjuksköterskor och undersköterskor kommer regelbundet men inte läkare”     

(Intervju 1).  
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”Ja det kan ju vara det att de kommer in och frågar hur det är bara. Det är ju väldigt 

ofta som de gör det. Hur är det idag och inte något specifikt ärende.” (intervju 3) 

Vårdpersonalen kommer in ”men inte regelbundet nä utan det sker ibland bara.” 

(Intervju 3) 

En del deltagare uttryckte även att det var bättre att personalen kom när de ringde på hjälp än varje 

timme för då fick de hjälp med det behov som de hade just då;   

”Nä jag tror att det är bättre att de kommer då när man behöver den där hjälpen. Jag 

tycker så i alla fall.  Det kan ju vara så att dom kommer å om man säger så här att jag 

behöver hjälp kl. 11 till exempel nånting händer att jag har tappat eller jag måste till 

toaletten då kommer de med en kvart tidigare då kan de inte uträtta den där saken. 

Nä. Det är bättre att de kommer då när man ringer.”(intervju 5) 

Både tiden och frågorna behövde anpassas efter deras olika behov och det ansåg deltagarna var 

något som personalen har förmåga att bedöma; 

”Jag tycker det är lite för mycket kanske om man inte behöver, men det beror det 

beror varstans man ligger kanske vissa avdelningar som man behöver prata mer och 

mera stöd å sånt // eller kanske dom kommer till och med själva om dom tror om dom 

ser själva att man behöver mera.” (intervju 6) 

”Ja dom kommer ju och frågar till exempel om jag vill ha kvällsfika. Det gör dom ju 

och smärta det har jag ingen så det ska de inte behöva fråga om och toaletten det 

säger jag till när jag behöver.” (Intervju 3) 

Känslor av att personalen tittar in 

Att personalen kom in utan att de hade ringt på hjälp, att personalen hade den tiden, upplevde 

deltagarna som något positivt och de uttryckte det som att de hade det bra eller jättebra här på 

avdelningen. Här nämndes att deltagarna tordes fråga om de kunde få hjälp med att få in dryck eller 

att personalen kom för att erbjuda kvällsfika. Det framkom även att personalen påminde om olika 

saker som att kontrollera om kateterpåsen behövde tömmas eller att ändra läge för att förhindra 

trycksår;  

”Nej då kommer ju in sina ronder och tider att som jag måste ju vändas var 3:e timme 

på natten så att om jag inte om jag inte ringer så kommer de ju in och vänder mig så 

att man inte får liggsår och sånt där ja tryck nånstans.” (intervju 4) 
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Det som framkom även att deltagarna kände sig säkra, trygga;  

” om man säger så här att det kan gå långa stunder innan jag ringer på klockan och 

då när de går förbi här i korridoren, då kollar dom in, att är allting bra och det är 

liksom bra att dom gör det.” (intervju 5) 

Deltagarna berättade att de får ett omhändertagande med det lilla extra i vardagen och att 

personalen bryr sig om dem som personer;  

” så kommer de och frågar så där är det nått som du behöver så här snabbt så här 

kikar på dörren. Ja jag säger nej tack hej då. Man känner sig verkligen ompysslad till 

och med bortskämd. // Jag uppfattar den att dom bryr sig om. De korta stunderna är 

guld värda. De kanske är just då nåt men jag vågade inte ringa för.// man känner att 

man inte är bortglömd och att man är en person...” (intervju 6) 

 

DISKUSSION 

I analysen av resultatet framkom att timsrundorna inte utfördes enligt det presenterade konceptet SE 

UPP med strukturerade frågor varje timme, vilket gör det svårt att uttala sig om hur patienter 

upplever timsrundan i svensk sjukvård. Det som deltagarna uttryckte var att frågor och tiden för hur 

ofta personalen borde titta in berodde på personens individuella hjälpbehov. I första temat, 

deltagarnas upplevelser av sitt hjälpbehov beskriver deltagarna vilken hjälp de vill ha av 

personalen. Vidare tyckte deltagarna att det var positivt att personalen kom förbi utan att det ringt 

då det gjorde så att de kände sig trygga och säkra, samt att de blev sedda och inte bortglömda. I 

resultatet finns det däremot flera indikationer på att Timsrundorna erbjuder vården ett systematiskt 

arbetssätt som underlättar övergången till en mer personcentrerad vård, vilket framkommer i det 

andra och tredje temat deltagarnas upplevelse av samspelet med personalen samt deltagarnas 

upplevelse av att personalen kom in utan att de ringt på hjälp. 

 

Resultatdiskussion 

Patienters upplevelse av timsrundan  

Resultatet speglar att timsrundorna inte utfördes på avdelningarna enligt det presenterade konceptet 

SE UPP med strukturerade frågor varje timme. Deltagarna berättade att de inte träffade personalen 

varje timme och att personalens frågor varierade utifrån deras specifika behov. Att det finns hinder 

vid implementering av timsrundor finns beskrivet i litteraturen (Toole, Meluskey, & Hall, 2015). Ett 
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av hindren som identifierats är att personalens arbetsuppgifter konkurrerar med varandra och att en 

prioritetsordning av dessa uppgifter hindrar timsrundan från att bli utförd varje timme (Ausserhofer 

et al., 2014; Toole, Meluskey & Hall, 2015).  

Deltagarna uttryckte att det var viktigt att både tiden och frågorna skulle anpassas efter deras olika 

personliga behov och situationer. Ett resultat som stöds av Travelbees teori (1971) där det 

understryks att varje möte mellan personal och patient är unikt och att det inte upplevs följa en 

checklista med frågor. Även sjuksköterskor anser att det är ett hinder vid införandet av timsrundor, 

då de anser att de själva måste kunna bedöma sina patienter och tillbringa tid med varje patient 

utifrån patientens individuella behov och det individuella behovet bör bestämma frekvensen av 

timsrundor (Toole, Meluskey & Hall, 2015).  

Den individuella uppfattningen om tiden, det vill säga hur ofta dessa rundor bör tillämpas stöds i 

Jönssons (2004) resonemang om att vi alla människor upplever tiden vara något mer än enbart 

klockad tid och att människan även kopplar ihop det med sina individuella gränser för vad vi klarar 

av. Detta framkom i temat deltagarnas upplevelser av sitt hjälpbehov där deltagarna berättade att 

det som avgjorde om de behövde ringa på hjälp var deras bedömning om det var något som de 

klarade att utföra själva eller inte. Vidare lyfte deltagarna att den fysiska miljön som de vistades i 

kunde underlätta alternativt försvåra för dem att klara sig själva och påverkade om de behövde ringa 

på hjälp. Exempelvis önskade deltagarna egna rum för att kunna hantera smärta och få bra sömn 

utan att behöva vårdpersonalens hjälp med exempelvis läkemedel samtidigt som de får bibehålla 

integritet något de sakande när de delade rum. Resultaten här stöds i det som Docteur & Coulter, 

(2012) rapporterade i sin utvärdering av svensk hälso- och sjukvård att sjukvården behöver arbeta 

fram sätt för att bibehålla integriteten. 

 

Patienters upplevelse om timsrundan bidrog till personcentrerad vård 

Deltagarna berättar att det korta mötet som skedde när personalen gjorde en timsrunda bidrog till att 

deltagarna upplevde att det fanns möjlighet att få kontakt med personalen. Den kontakten, att skapa 

den relationen, är en förutsättning för omvårdnaden, enligt Travelbee (1971). Detta är i linje med 

det som beskrivs utgöra grunden i personcentrerad vård; att kunna etablera ett partnerskap som 

möjliggör att personalen kan identifiera resurser, förmågor och eventuella hinder hos patienten 

(Ekman, 2014). 

 Deltagarnas berättelser skiljde sig åt när det kom till vilken information de fick av personalen vid 

timsrundan på de olika avdelningarna; en del använde skriftlig information på tavlor för att 
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förmedla vad som var planerat för dagen alternativt planering för sjukhusvistelsen. Det som 

deltagarna presenterar här att det ser olika ut mellan avdelningar och att det saknas ett systematiskt 

arbetssätt i det dagliga patientnära arbetet i svensk sjukvård stöds i rapporten från Docteur & 

Coulter (2012) och Höglund & Hertting (2015) skrift om personcentrerad vård.   

Temat deltagarnas upplevelse av samspelet med personalen baseras på berättelser från deltagarna 

om att avdelningen hade en glad och trevlig personal och att personalen gav ett gott bemötande, 

vilket enligt Travelbees teori (1971) talar för att det uppstår en god relation i mötet mellan personal 

och vårdare. Den glada stämningen gjorde att det upplevdes hemtrevligt på avdelningen, vilket 

utgör en del i att få vården mer personcentrerad (Edvardsson, Sandman, & Rasmussen, 2008). 

Vidare talar Edvardsson, Watt & Price (2016) för att om man som patient blir bemött av vänlig och 

glad personal leder det öppna och tillåtande klimatet till att patienterna vågar berätta mer och får 

förtroende för sina vårdare och därmed skapas ett partnerskap. Partnerskapet underlättar 

kommunikationen och bidrar till att patienterna upplever delaktighet. Kontinuerliga timsrundor där 

personalen är tillgängliga för patienten bidrar till detta., vilket är en viktig del för att undvika 

vårdskador (SFS, 2010:659).   

I temat deltagarnas upplevelse av att personalen kom in utan att de ringt på hjälp framkom det att 

personalen kom in ofta men inte regelbundet varje timme och att personalen vid dessa tillfällen 

stämde av med dem hur de mådde. Resultatet att timsrundan bidrog till att deltagarna kände sig 

jättenöjda, stöds av tidigare studiers resultat som visat på ökad patientnöjdhet (Mitchell, Lavenburg, 

Trotta, & Umscheid, 2014).  Arbetssättet bidrog till att deltagarna kände sig sedda och inte 

bortglömda och att det gav det där lilla extra i vardagen, några viktiga delar som är en del av att 

utvärdera om vården har ett personcentrerat klimat (Edvardsson, Sandman, & Rasmussen, 2008, 

Edvardsson, Watt & Pearce, 2016).   

 

Metoddiskussion 

De flesta tidigare studier av timsrundan har undersökt patientnöjdhet med kvantitativa 

skattningsskalor (Mitchell, Lavenburg, Trotta, & Umscheid, 2014). Däremot saknas i litteraturen 

studier som har undersökt patientupplevelser av timsrundan som arbetssätt (DaSilva, 2016). 

Intentionen med den här studien var att med hjälp av en kvalitativ metod med öppna intervjuer, 

enligt Graneheim och Lundman (2012) kunna fånga in upplevelser av vården där timsrundan finns 

som arbetssätt. Timsrundan som arbetssätt syftar till att personalen går in varje timme till 

patienterna och stämmer av enligt minnesregeln SE UPP. I intervjuerna så framkom det att 

deltagarna inte upplevde att personalen kom in varje timme utan ibland eller ofta och att de inte 
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ställde strukturerat frågor utan mest frågade dem hur de mådde. I och med detta så går det inte att 

utifrån den här studien dra några generella slutsatser om deltagarnas upplevelser av timsrundan som 

arbetssätt. Däremot så finns det mycket positiva kommentarer från deltagarna om personalen när de 

kommer förbi proaktivt. 

Graneheim och Lundman (2012) påpekar att urvalsgruppen i dessa typer av studier har inverkan på 

studiens giltighet. Deltagare i urvalsgruppen var från tre olika avdelningar, både akutsjukvård och 

rehabiliteringssjukvård, vilket ger en bredd och styrka i studien. Patientupplevelsen som beskrivs är 

inte begränsad till en avdelnings egna rutiner och kultur, eftersom studien har fångat deltagares 

upplevelser från olika avdelningar och sannolikt har fångat in en mer generell upplevelse av 

timsrundan som arbetssätt. En brist i studiens urvalsgrupp kan vara att den inte är jämnt fördelad 

mellan könen (5 av 7 var kvinnor), att det var få personer och att åldersfördelningen var begränsad 

till det övre åldersspannet (46-89 år). De yngres upplevelser av arbetssättet saknas och det kan ha 

påverkat resultatet. Urvalsgruppen var relativt få till antalet men trots att de representerade en bredd 

av olika typer av slutenvård så tillfördes inga nya aspekter utifrån upplevelsen av timsrundan redan 

efter den 5:e intervjupersonen (Lantz, 1993). Det är möjligt att ett större antal intervjupersoners 

upplevelser skulle kunna tillföra ytterligare aspekter på upplevelser av timsrunda liksom 

intervjupersoner som vårdas på ytterligare andra typer av vårdavdelningar. Det gör att studien 

enbart beskriver vad urvalsgruppen berättar och har inte analyserats utifrån generaliserbarhet 

(Kvale, 1997). Resultatet från denna studie ger en första inblick i patientupplevelse av timsrundor i 

svensk sjukvård och kan användas som en utgångspunkt i fortsatta studier i andra kontexter. 

En ytterligare begräsning i studien som kan ha haft inverkan på resultat kan ha varit att 

intervjufrågorna inte testats i någon tidigare studie utan endast på några kolleger innan start samt 

författarens begränsade erfarenhet av intervjusituationen. En ytterligare aspekt som kan ha haft 

inverkan på resultatet var att en av intervjuerna hölls i ett dagrum i brist på annan ostörd plats. I och 

med detta uteblev den avslutande sammanfattningen av intervjun, då flera medpatienter kom in i 

rummet. Författaren bedömer att det inte hade någon större inverkan på resultatet, men i analysen 

kan vissa betoningar i intervjun ha missats.  

Alla intervjuer transkriberades av författaren så ordagrant som möjligt, men viss otydlighet i något 

avsnitt i inspelningen förekom. Det torde inte ha inverkat på analysen, då det var mer allmänna 

intryck av intervjupersonens åsikter/upplevelser som undersöktes. Giltigheten till svaren anses ändå 

var stor då alla intervjuade berättade om sin upplevelse i direkt anslutning till vårdsituationen. 

Analysen av intervjuerna har följt det systematiska tillvägagångssätt som Graneheim och Lundman 

(2012) rekommenderar för att svara på syftet vilket ökar tillförlitligheten i studiens resultat. Till 
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hjälp har författaren använt sig av Excel för att hela tiden ha en överblick på alla meningsenheter 

och med hjälp av den kunnat sortera och kategorisera utan att tappa något vilket också stödjer 

tillförlitligheten i studien (se bilaga 3, bearbetning och analys).  

Kliniska implikationer   

Tidigare studier rekommenderar redan vårdavdelningar att införa timsrundor (Mitchell, Lavenburg, 

Trotta, & Umscheid, 2014), vilket även resultatet av denna studie stödjer. Förutom att deltagarna 

uttrycker att de blir nöjda med den vård som bedrivs så var det viktigt att både tiden för rundorna 

och frågorna skulle anpassas efter deras olika personliga behov och situation. Deltagarna upplevde 

det som positivt att personalen kom in ofta och att de stämde av med dem hur de mådde. 

Timsrundor medförde en känsla av trygghet och säkerhet, vilket är indikatorer på att timsrundornas 

struktur erbjuder vården ett systematiskt arbetssätt för att få till en personcentrerad vård i det 

dagliga patientnära arbetet.   

Fortsatta studier 

Det behövs ytterligare studier för att kunna dra slutsatser om timsrundor bidrar till personcentrerad 

vård, då det framkom i analysen att timsrundorna inte utfördes enligt det presenterade konceptet SE 

UPP med strukturerade frågor varje timme. Förslag till fortsatta studier är att göra en kombinerad 

observationsstudie av genomförande av timsrundor med intervjuer av både personal och patient för 

att kunna identifiera och beskriva timsrundan som fenomen i svensk sjukvård samt undersöka vad 

som sker i mötet mellan patient och vårdare vid timsrundan. Det skulle även vara intressant att med 

hjälp av Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2008) instrument undersöka om timsrundan leder 

till personcentrerad vård. 

Slutsats 

Det behövs ytterligare studier för att kunna dra slutsatser om timsrundor bidrar till personcentrerad 

vård, då det framkom i analysen att timsrundorna inte utfördes enligt det presenterade konceptet SE 

UPP med strukturerade frågor varje timme. Däremot finns det många indikationer på att 

timsrundornas struktur erbjuder vården ett systematiskt arbetssätt för att få till en personcentrerad 

vård i det dagliga patientnära arbetet.  
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Bilaga 1. Intervjuplan 
 

Bakgrundsfrågor 

Ringa in     Man      Kvinna                  Ålder______________år 

Jag har förstått att du legat på avdelningen i _______antal dagar. Under den tiden;  

 

1. Hur tycker du att de tar hand om dig? 

2. Har du fått information om något som kallas för timsrundan?  

a. Om ja på vilket sätt fick du den informationen? muntligt och/eller skriftligt?  

(PCV- dokumentation av överenskommelse av vården) 

3. Kan du berätta hur det går till när personalen kommer in till dig en gång i timmen?  Berätta 

gärna om ett specifikt tillfälle. 

4. Vad brukar du få hjälp med när de kommer in?  

5. Vilken roll skulle du beskriva att du har när personalen kommer in till dig varje timme? 

6. Vilken mening skulle du säga att timsrundan har för dig? 

7. Hur skulle du vilja beskriva att mötet med personalen är vid dessa tillfällen? 

8. Hur känner du att personalen lyssnar till dig vid dessa tillfällen? (berättelsen) 

a. till dig som expert på din egen kropp? 

b. till dina behov? 

c. till hur du mår? (partnerskap)  

 

Avslutar intervjun med att sammanfatta intervjusvaren utifrån frågeställningarna.  
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Bilaga 2. Tillfrågan om deltagande i studie.                
 

Tillfrågan om deltagande i studie: 

Upplevelsen av att vårdas på en slutenvårdsavdelning  

som arbetar enligt timsrundans struktur 

 

Timsrundan finns som arbetssätt i vården på många håll i världen i andra kulturer och sprids nu i Sverige. 

Det är ett arbetssätt som kan förebygga vårdskador och samtidigt öka patienternas nöjdhet med vården. 

Timsrundan innebär att du som patient får tillsyn/besök av personal varje timme mellan klockan 07:00-22:00 

och varannan timme mellan klockan 22:00-07:00. Under timsrundan stämmer personalen av med dig hur du 

har det. 

Det är av stor vikt att undersöka hur timsrundan upplevs av patienter i Sverige eftersom det är en ny 

arbetsmetod här.  

Vad innebär det för dig att delta i studien? 

Om du väljer att delta i studien kommer du att bli intervjuad av författaren om hur du upplever att det är att 

få vård på en avdelning där du får tillsyn/besök av personal varje timme. Intervjuerna görs här på 

avdelningen på en ostörd plats under din vårdtid. Intervjun spelas in och kommer att avidentifieras, vilket 

innebär att ingen personlig information om dig kommer att röjas. Allt intervjumaterial förvaras i låsta 

utrymmen och när studien är klar så raderas alla intervjuer. 

Resultatet av studien kommer att presenteras i en magisteruppsats och kommer även att användas i 

sjukhusets utvärdering av införandet av timsrundor. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst att avsluta ditt deltagande utan närmare 

förklaring. Din fortsatta vård kommer inte att påverkas av om du väljer att delta eller inte. 

 

Ansvariga 

Uppsala den _______2016 

Ann-Christin Hultman   Gunilla Eriksson 

Magisterstudent   Handledare 

 

______________________________________ ___________________________________ 

Specialistsjuksköterska, Vårdutvecklare   Vårdutvecklare, leg. Arbetsterapeut, med doktor 

ann-christin.hultman@akademiska.se                         Gunilla.m.eriksson@akademiska.se 

Telefon: 018-611 13 38   Telefon: 018-611 53 87 
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Tillfrågan om deltagande i studie: 

 

Upplevelsen av att vårdas på en slutenvårdsavdelning  

som arbetar enligt timsrundans struktur 

 

 

Jag har tagit del av skriftlig samt muntlig information om studien och samtycker till att delta. 

 

Namn:_____________________________________________________________________ 

 

Ort och Datum:______________________________________________________________ 

 

Namnunderskrift:_____________________________________________________________ 
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Bilaga 3. Bearbetning och analys 
 

Tabell 1. Exempel på textbearbetning med hjälp av Excel vid kvalitativ intervjustudie med 

öppna frågor 

Intervj

u NR 

Meningsenheter Nära beskrivning 

av texten 

Kod Under 

kategori 

Kategori Tema 

3 Nä inte i mitt fall inte. Nä precis.  

Nä för jag ringer när jag behöver, 

ja det skulle vara konstigt ja ja om 

de kom stup i kvarten och frågade 

om jag behövde gå på toaletten 

och sånt. 

Det skulle vara 

konstigt om de 

kom stup i kvarten 

och frågade om 

jag behövde gå på 

toaletten och sånt. 

Konstigt om de 

kom stup i 

kvarten. 

Bättre att 

ringa 

Inte varje 

timme  

Deltagarnas 

upplevelse av 

sitt 

hjälpbehov 

5 Nä jag tror att det är bättre att de 

kommer då när man behöver den 

där hjälpen. precis. jaa de de. Jag 

tycker så i alla fall (mm).  Det kan 

ju vara så att dom kommer å om 

om Om man säger så här att jag 

behöver hjälp kl 11 till exempel 

nånting händer att jag har tappat 

eller jag måste till toaletten då 

kommer de med en kvart tidigare 

då kan de inte uträtta den där 

saken. Nä. Det är bättre att de 

kommer då när man ringer (mm).  

Behövs hjälp med 

att plocka upp 

något som är 

tappat så kan de 

inte personalen 

hjälpa till med det 

en kvart innan så 

det är bättre att de 

kommer då när 

man ringer än på 

bestämda tider. 

Det är bättre att 

personalen 

kommer  när 

man ringer  då 

det finns ett 

behov  

Bättre att 

ringa 

Inte varje 

timme  

Deltagarnas 

upplevelse av 

sitt 

hjälpbehov 

1 jag märker att de är mycket 

närvaro, jag inte märker det var en 

gång i timmen men dom kommer 

och de frågar mår du bra. Har du 

märkt om de ställer struk…frågor 

som återkommer under dagen 

eller?  Ah nej, jag märker bara att 

de frågar om jag mår bra. Har de 

frågat dig någonting om smärta?  

Ja,ja de frågar om smärta. Har de 

frågat dig någonting om du 

behöver hjälp eller hur det funkar 

med magen och gå på toaletten? 

Ja, ja de frågar efter som de ser att 

jag behöver inte och jag också 

skrivit att jag inte behöver den. 

(Nä precis) Få någon hjälp så det 

är lite onödigt att fråga varje gång.  

Dom kommer och 

de frågar mår du 

bra.  De frågar 

inte efter det som 

de ser att jag inte 

behöver hjälp med 

så det är lite 

onödigt att fråga 

sånt varje gång. 

Jag har berättat 

vad jag behöver 

hjälp med så de 

frågar bara om 

jag mår bra. 

Frågorna 

anpassas 

efter behov 

Inte varje 

timme  

Deltagarnas 

upplevelse av 

sitt 

hjälpbehov 

*Rödmarkering i texten visar författarens kommentarer/frågor. 

 

 

 


