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Sammanfattning  
Bakgrund: Ronden består traditionellt av en hierarkisk struktur där läkarens medicinska agenda har 
företräde framför sjuksköterskans huvudämne omvårdnad. När ronden sker på förmiddagen har 
studier visat att den kan ta upp till 50 minuter och det kan vara svårt för sjuksköterskan att diskutera 
och belysa omvårdnaden runt patienten, kunskap som läkaren också behöver för att kunna bedriva 
vård med ett personcentrerat angreppsätt. Studier efterlyser att det behöver ske en förändring av 
rondstrukturen men få belyser erfarenheter av en förskjuten rondrutin. Syfte: Syftet med studien var 
att belysa vårdteamets erfarenheter av en förskjuten rondrutin samt om detta har inverkat på 
sjuksköterskans omnårdnads arbete. Metod: Studien har en kvalitativ design. Tretton medlemmar i 
vårdteamet intervjuades individuellt med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna 
transkriberades och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Ronden är en 
komplex företeelse som går att göra mer omvårdnadsorienterad. När ronden sker på eftermiddagen 
inverkar den positivt på det dagliga omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan har mer tid att planera och 
kartlägga patientens omvårdnadsbehov. De olika personalkategorierna i vårdteamet lyfte fram den 
förbättrade arbetsmiljön i form av ökad tidseffektivitet, minskad upplevelse av stress och därmed 
mer tid till patienten. Slutsats: Denna studie visar att det är positivt med eftermiddagsrond, men det 
behövs ytterligare studier som undersöker vilka verksamheter som lämpar sig för liknande 
arbetsrutin. Omvårdnaden behöver stärkas på eftermiddagsronden och specialistsjuksköterskan kan 
ha en central roll för att lyckas med detta. Specialistsjuksköterskan i medicinsk omvårdnad kan 
fungera som den bro mellan omvårdnaden och den medicinska vetenskapen, där den 
patientcentrerade vården lyfts fram.   
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Abstract   
Background: The round traditionally consists of a hierarchical structure where the doctor's medical 
agenda takes priority over the nurse's main subject nursing. When the round takes place in the 
morning, studies have shown that it can take up to 50 minutes and it can be difficult for the nurse to 
discuss and elucidate the care around the patient, knowledge that the doctor also needs to be able 
to conduct care with a person-centered approach. Studies call for a change in the circular structure, 
but few illustrate the experiences of a displaced round routine. Aim: The aim of the study was to 
highlight the care team's experiences of a displaced rondrutine and whether this has affected the 
nursing nursing work. Method: The study has been carried out as an interview study with a 
descriptive qualitative approach. Thirteen members of the care team from an internalmedicie ward 
were interviewed individually by using a semi-structured interview guide. The interviews were 
transcribed and analyzed with a qualitative content analysis. Result: The round is a complex 
phenomenon that can be done more nursing-oriented. When the round takes place in the afternoon, 
it has a positive effect on the daily nursing work. The nurse has more time to plan and map the 
patient's care needs. The different staff categories in the care team highlighted the improved working 
environment in the form of increased time efficiency, reduced experience of stress and thus more 
time for the patient. Conclusion: This study shows that it is positive with afternoon round, but further 
studies are needed that investigate which activities are suitable for similar work routines. The 
nursing care needs to be strengthened in the afternoon round and the specialist nurse can have a 
central role in succeeding in this. The specialist nurse in medical care can act as the bridge between 
nursing and the medical science, where patient-centered care is highlighted.  
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INLEDNING 

Arbetet som sjuksköterska och blivande specialistsjuksköterska inom slutenvården innebär 

höga krav både på den enskilda sjuksköterskan och vårdteamet. Arbetsmiljön för 

vårdpersonalen är något som har diskuteras flitigt i massmedia den senaste tiden och hur 

man skall göra omvårdnadsyrket attraktivt och förhindra att sjuksköterskor slutar inom 

yrket. En tradition är att ronda på förmiddagen. När en avdelning inom Region Skåne 

införde rond på eftermiddagen istället för förmiddagen, bland annat på grund av att läkarna 

behövde möjlighet att ronda patienterna på akuten, gav det en möjlighet att undersöka hur 

vårdteamet upplevde detta och om den nya vårdrutinen frigjorde tid för det patientnära 

omvårdnadsarbetet. 

 

BAKGRUND 

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete pågår under dygnets alla timmar, men intensifieras på 

förmiddagen och i kombination med en traditionell förmiddagsrond kan detta upplevas som 

stressfullt. På sjukhuset styrs och påverkas vårdrutiner och omvårdnadsarbetet av olika 

faktorer, till exempel ronden. Nedan presenteras faktorer såsom ronden med dess historia 

och hierarkiska uppbyggnad, sjuksköterskan och omvårdnaden, specialistsjuksköterskans 

roll vid införandet av nya rutiner och vårdteamets samverkan. 

 

Rond 

Ronden är en central aktivitet som pågår på sjukhusen världen över, men trots detta finns 

det få beskrivningar inom litteraturen som syftar till att belysa hur en rond praktiskt ska 

bedrivas (O´Hare, 2007). I en översiktsartikel av O´Hare (2007) om rondens funktion, 

betonas det medicinska perspektivet genom en beskrivning av den traditionella ronden som 

en ceremoni. Ceremonin styrdes av ett multiprofessionellt team som bland annat bestod av 

överläkaren, underläkare, medicinstudenter och omvårdnadspersonal. Underläkaren var 

insatt i patientfallen och redovisade dem för övrig personal. Vårdavdelningens 

sjuksköterska kände varje patient och hade översikt över dennes vårdkedja (a.a.). Den 

traditionella ronden gav således företräde åt läkarens medicinska förhållningssätt och 

sjuksköterskans ansvar för omvårdnad kom i andra hand (Sigrudson & Sjölander, 2016). 
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Sigrudson & Sjölander (2016) beskriver ur ett kulturellt perspektiv att den traditionella 

ronden inom sjukhusvården växte fram och etablerades under 1800-talet till följd av 

industrialismen med bilfabrikerna som föredöme. Ronden effektiviserades och utvecklades 

som arbetsmetod inom den medicinska vetenskapliga mekanistiska tidsepoken och det 

skapades nya förutsättningar för att kunna analysera den mänskliga kroppen via till exempel 

nya laboratoriemetoder och röntgen. Således växte medicinens huvudämne (fysiologin och 

biologin) fram och gav upphov till beskrivningar av de flesta medicinska diagnoser som 

används idag (Sigrudson & Sjölander, 2016). Under 1900-talet fortsatte medicinen, med 

hjälp av positivismen, att reducera den mänskliga kroppen till biomedicin och mekanik. 

Detta föranledde att patientens upplevelser hamnade i bakgrunden och den medicinska 

diagnosen blev därför viktigare än människan bakom diagnosen (a.a), något som även 

genomsyrade sjuksköterskeutbildningen (Eriksson, 1985). Sjuksköterskeutbildningen 

utformades tidigt efter det medicinska tänkandet och medicinsk vetenskap hade en given 

roll för den teoretiska undervisningen. Genom att utöka med vårdvetenskap har 

sjuksköterskeutbildningen kunnat ändra fokus från medicinska till humanistiska läroämnen 

(Eriksson, 1985; Furåker 2009).  

 

En studie utförd av Liu, Manias och Gerdtz (2012) visade att sjuksköterskans speciella 

kompetensområde omvårdnad fortfarande har en underordnad plats på ronden och att det är 

läkarens medicinska bedömning som har företräde. För att lyckas att ha mandat som 

sjuksköterska och ha inflytande på ronden upplevde sjuksköterskan att det var av vikt att de 

var väl pålästa och att de uttryckte sig i medicinska termer (a.a). Sjuksköterskan önskade att 

de skulle involveras i ronden men att de saknade inflytande och var undervärderade av 

läkaren (Walton, Hogden, Johnsson & Greenfeild, 2016). Liu et al. (2012) föreslår att det 

behöver bli en förändring i rondstrukturen för att på ett bättre sätt ta del av övriga teamets 

kunskaper och på så sätt förbättra omvårdnaden för patienten. Överlag antyds det att 

sjuksköterskans personliga egenskaper spelar roll i hur mycket utrymme hennes kunskaper 

får på ronden (a.a). När Furåker (2009) undersökte sjuksköterskornas dagliga aktiviteter 

framkom att ronden utgjorde en stor del av sjuksköterskans arbete och där 

förmiddagsronden kunde uppta i genomsnitt 20 till 50 minuter av sjuksköterskans arbetstid.  

Ronden som var förlagd på morgonen var den längsta och ibland kunde läkare med olika 

specialiteter göra att ronden tog hela förmiddagen (a.a). Ronden och dess struktur tar tid och 

minskar möjligheten för sjuksköterskan att fysiskt närvara vid den direkta omvårdnaden hos 
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patienten.  

 

Sjuksköterskan och omvårdnaden 

Omvårdnad är den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens. Omvårdnad omfattar 

både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet där grunden är en 

humanistisk människosyn (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Att bedriva omvårdnad 

ses som en aktiv handling där sjuksköterskans grundläggande ansvarsområde handlar om 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande (Wilkinson, 

2012). Sjuksköterskor har ett självständigt omvårdnadsansvar för patienter och vården skall 

bedrivas med fokus på sjuksköterskans kärnkompetenser. Dessa är personcentrerad vård, 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan har det primära omvårdnadsansvaret 

för patienterna och skall ha förmåga att självständigt tillämpa omvårdnadsprocessen, där 

omvårdnadsordinationer, planering, genomförande och utvärdering av patientens 

omvårdnad ingår. Hela processen bygger på vetenskap, beprövad erfarenhet och 

evidensbaserad omvårdnad (Wilkinson, 2012).  

 

En studie av Furåker (2009) undersökte vad sjuksköterskans arbete innehöll och hur det var 

organiserat. Resultatet visade att sjuksköterskan var med patienterna 38% och den 

resterande tiden gick till ”annat”, till exempel svara i telefon, ronda samt att ge rapport, de 

upplevde överlag att det var svårt att planera och organisera sin arbetsdag (a.a). På 

avdelningar med högre andel sjuksköterskor har man sett att sjuksköterskans direkta 

omvårdnadsarbete ökar och att tiden hos patienterna blir längre och inte så fragmentarisk 

(Lundgren & Segesten, 2001). 

 

Sjuksköterskor upplever ofta att de har lite tid för den direkta omvårdnaden trots att det är 

deras ansvar och att den utförs av någon annan yrkeskategori, till exempel undersköterskor. 

På morgonen och förmiddagen är det mycket av den direkta omvårdnaden som sker runt 

patienten. Vissa patienter behöver hjälp med till exempel hygien, nutrition och mobilisering. 

Sjuksköterskan har ansvaret för medicinutdelning, provtagningar och att vitala parametrar 

utförs och följs upp vid behov. På morgon och förmiddagen sker också mycket av 

planeringen med andra vårdgivare som till exempel kommunen och primärvården (Jahren 

Kristoffersen, 2002; Ball et al., 2016). 
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Sjuksköterskan har ett ansvar att leda omvårdnadsarbetet och på morgonen innebär det att 

den ansvariga sjuksköterskan fördelar och prioriterar arbetet, detta sker i dialog med 

undersköterskorna. Sjuksköterskan hinner inte att vara med i det direkta omvårdnadsarbetet 

utan börjar med den medicintekniska omvårdnaden (Jahren Kristoffersen, 2002). Många 

aktiviteter sker på morgonen och att även ronden är placerad på morgonen gör att det överlag 

lätt blir brist på tid för att kunna bedriva personcentrerad vård som är en av sjuksköterskans 

kärnkompetenser. Tid och att jobba i ett fungerande team är två viktiga faktorer för att 

lyckas bedriva personcentrerad vård i partnerskap med patienten. När sjuksköterskan har tid 

så har hon möjlighet att lyssna, förstå och veta vad patientens mål och delmål är. När hela 

vårdteamet känner patientens styrkor och svagheter är det lättare att lägga upp en realistisk 

omvårdnadsplan, där patienten känner sig motiverad och delaktig (Oxelmark, Ulin, 

Chaboyer, Bucknall & Ringdal, 2018).   

 

Specialistsjuksköterskan 

Specialistsjuksköterskan på avdelningen kan vara stöd till sjuksköterskor i den 

personcentrerade vården genom att identifiera den komplexa patientens vårdbehov och dels 

vara ett stöd under övergången till det förändrade rondsystemet (Edberg et al., 2016). Enligt 

Fiddler et al. (2010) kan ett nytt förändrat rondsystem upplevas som komplicerat eftersom 

det gamla rondsystemet har väl inarbetade strukturer, dock har det gamla rondsystemet flera 

nackdelar som till exempel att den är uppbyggd runt hierarkiska strukturer där det 

medicinska perspektivet dominerar. Vårdteamet kan ta hjälp av specialistsjuksköterskan 

och hennes kompetens för att identifiera komplexa problem som kan uppkomma i införandet 

av en ny arbetsrutin (Edberg et al., 2016). Specialistsjuksköterskan kan ta ett 

teamledaransvar och vara den personen som leder arbetet när en ny rutin införs på en 

avdelning, genom att hon har kunskaper rörande förbättringsarbete som kan bidra till 

förbättrade flöden och samverkan i teamet. Specialistsjuksköterska har förmåga att 

identifiera, strukturera, och hantera komplexa omvårdnadssituationer med 

kärnkompetenserna som stöd. Förmågor som behövs i den personcentrerade vården. 

Vårdteamet kan ta hjälp av specialistsjuksköterskans kompetens och dennas förmåga att 

lyfta fram kärnkompetenserna i det dagliga vårdarbetet samt i arbeten med en längre 

tidshorisont (a.a). 
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Vårdteam 

Ett vårdteam behövs när den avancerande vården runt patienten skall planeras och fullföljas. 

Varje medlem i teamet bidrar med sin kunskap och det gemensamma kompetensutnyttjandet 

kan vara avgörande för patientens hälsa (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2016). Det 

finns olika definitioner av vad ett team är, dock råder en konsensus om att ett ”team är 

individer i samarbete för ett specifikt mål” (Berlin, Carlström & Sandberg, 2009). Att ett 

vårdteam skall fungera tillsammans och optimalt bygger på en rad faktorer. Bland annat att 

varje yrkeskategori är stolt över sin kompetens och att det råder ett tillåtande klimat när 

vårdteamet träffas. I ett välfungerande team uppstår det en synergieffekt när teamet möts, 

att teamet i sig presterar bättre och att det leder till en bättre vård för patienten (Carlström 

et al., 2016). Specialistsjuksköterskans förmåga att samverka i team är en av 

kärnkompetenserna för specialistsjuksköterskan och hennes arbetsuppgift kan bland annat 

vara att stödja de olika teammedlemmarna (Edberg et al., 2016).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Ronden består traditionellt av en hierarkisk struktur där läkarens medicinska agenda har 

företräde framför sjuksköterskans huvudämne omvårdnad. När ronden sker på förmiddagen 

har studier visat att den kan ta upp till 50 minuter och att det kan vara svårt för 

sjuksköterskan att diskutera och belysa omvårdnaden runt patienten, kunskap som läkaren 

också behöver för att kunna bedriva vård med ett personcentrerat angreppsätt. Mycket av 

den direkta patientomvårdnaden sker framför allt på morgonen och patienten kan då behöva 

hjälp med hygien samt mobilisering. Sjuksköterskan utför inte alltid den direkta 

omvårdnaden eftersom hen ansvarar för medicindelning, diverse planering och rondar med 

läkaren. Detta innebär att sjuksköterskan har mindre utrymme för personcentrerad vård, där 

patienten kan uttrycka sina behov, som kan ligga grund för den fortsatta vården. Studier 

efterlyser att det behöver ske en förändring av rondstrukturen men få belyser erfarenheter 

av en förskjuten rondrutin, där ronden skulle kunna bedrivas på eftermiddagen istället. När 

en avdelning på ett lasarett i södra Sverige införde eftermiddagsrond erhölls möjligheten att 

undersöka hur detta påverkar sjuksköterskans omvårdnadsarbete samt att belysa vårdteamet 

erfarenheter att bedriva rond på eftermiddagen istället för förmiddagen. 
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SYFTE 

Studien syftade till att belysa vårdteamets erfarenheter av en förskjuten rondrutin samt om 

detta hade inverkat på omvårdnadsarbetet.   

 

METOD 

Individuella semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod (Patton, 

2002). Materialet från intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades genom en 

kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Genom en kvalitativ design 

erhölls möjligheten till nyanserande beskrivningar och att förstå människans erfarenheter 

av olika kvalitativa aspekter (Polit & Beck, 2017; Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Kontext 

Undersökningen genomfördes på en avdelning i södra Sverige, avdelningen har 14 

vårdplatser och patienterna vårdas i genomsnitt cirka fem dygn. Avdelningen är uppdelad 

på två specialiteter, åtta njurmedicinska vårdplatser och sex allmänmedicinska vårdplatser. 

Sedan juni 2018 har avdelningen infört att ronden ligger på eftermiddagen på de åtta 

njurmedicinska platserna, där sjuksköterskan ansvarar för fyra patienter dagtid tillsammans 

med en undersköterska. På de sex allmänmedicinska platserna har de kvar ett traditionellt 

rondsystem som är på förmiddagen. 

 

Personalen på avdelningen består främst av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, 

dessa kommer i fortsättningen att definieras som vårdteam. Sjukgymnast, arbetsterapeut och 

kurator finns att tillgå men de är inte basplacerade på avdelningen. På förmiddagen sker en 

kort avstämning (pulsrond) där vårdteamet samt sjukgymnast och avdelningssekretrare 

närvarar. På pulsronden tar ovan nämnda personalkategorier upp faktorer som rör 

patienternas hälsoläge, vad som är planerat för patienterna under dagen och patienter som 

planeras att skrivas ut nästkommande dag identifieras. Genom detta arbetssätt säkerställs att 

de olika personalkategorierna är informerade om patienternas vårdplan i ett perspektiv som 

behandlar tiden fram till ronden på eftermiddagen.  

 

Måndag till fredag startar ronden på eftermiddagen när kvällsskiftet börjar. Ronden på 

eftermiddagen är strukturerad utifrån att vårdteamet från morgon- och kvällspasset träffas. 
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Vårdteamet diskuterar sedan den vården och lyfter fram iakttagelser som är gjorda under 

dagen som rör patientens sammansatta vårdsituation. Vanligtvis revideras eller uppdateras 

patientens vårdplaner i samband med ronden på eftermiddagen. 

 

Urval och rekrytering 

Urvalet av informanterna i studien utgjordes av vårdteamets yrkeskategorier. Sjukgymnast 

och arbetsterapeut fanns också på avdelningen men endast sporadiskt och de närvarade inte 

på eftermiddagsronden. Studiens inklusionskriterie var att informanterna skulle ha 

erfarenhet av att personligen medverkat vid ronden på eftermiddagen.  

 

Ett strategiskt urval tillämpades, det vill säga att de deltagare som hade erfarenhet av att 

ronda på eftermiddagen valdes ut för att kunna skapa ett underlag som kunde svara på syftet 

(Polit & Beck, 2017). Etikprövningsansökan lämnades in till Högskolan i Kristianstad för 

godkännande och därefter erhöll avdelningschefen muntlig och skriftlig information om 

studiens syfte. Vid delgivning av den skriftliga informationen erhöll chefen även en blankett 

att underteckna, där chefen bl.a. gav sin tillåtelse till att personalen fick gå på betald 

arbetstid för att delta i intervjuerna. 

 

Informanter rekryterades genom att skriftlig information till vårdteamets yrkeskategorier 

skickades ut via mail samt att avdelningschefen delgav informationen muntligt i olika forum 

på avdelningen. Då ingen återkoppling erhölls skriftligt via mejl från någon informant, tog 

författarna personligen kontakt med informanter som uttryckt muntligt intresse (till någon 

av författarna) för uppföljning av deltagande i studien. För att erhålla en jämn spridning, 

önskade författarna att studien skulle bestå av minst tre informanter från vardera yrkesgrupp 

i vårdteamet. Genom de muntliga anmälningarna hade till slut fyra undersköterskor, fyra 

överläkare och sex sjuksköterskor anmält intresse för deltagande i studien innan 

intervjuerna startade. Antalet informanter ansågs vara rimligt i förhållande till projektets 

tidsplan och avsatt arbetsinsats för genomförandet av denna studie (Trost, 2010). Vid 

intervjuerna var det två sjuksköterskor som uteblev (glömde att de skulle vara med och de 

var lediga från jobbet) varvid författarna då personligen tillfrågade ytterligare en 

sjuksköterska om denna hade intresse av att delta och denna anmälde sitt deltagande till 

studien. Totalt intervjuades 13 personer. 
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Datainsamling 

Vald datainsamlingsmetod bestod av individuella intervjuer. För att skapa en struktur på 

intervjuerna användes öppna frågor med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 

1). Frågorna skapades efter en viss struktur men togs i olika ordning, utifrån den 

semistrukturerade intervjuguiden, beroende på vilken typ av information som framkom 

under intervjuerna (Danielsson, 2017). Syftet med intervjufrågorna var att informanten 

erhölls möjlighet att grundligt berätta om sina erfarenheter av eftermiddagsronden. Frågorna 

skrevs ner och utarbetades i förväg innan intervjuerna ägde rum (Polit & Beck, 2017). 

 

En testintervju, så kallad pilotintervju genomfördes först med en sjuksköterska (Polit & 

Beck, 2017). Materialet från denna intervju ingick inte i studien. Genom testintervjun 

prövades upplägget av frågorna och intervjutekniken. Testintervjun skrevs ut för att lättare 

kunna bedöma om intervjufrågorna var adekvata för undersökningen (Danielsson, 2017). 

Efter testintervjun uteslöts en fråga och några uppföljningsfrågor lades till. 

 

Intervjuerna genomfördes i lokaler i anslutning till avdelningen och intervjufrågorna 

ställdes utifrån en utarbetad frågemall. Innan intervjuerna påbörjades bekräftades samtycket 

till deltagandet i studien och att intervjun spelades in. Båda författarna närvarade vid 

intervjuerna, varierande som observatör respektive intervjuare. Informanten informerades 

om vem som var intervjuare och vem som var observatör vid respektive intervjutillfälle. 

Observatören förde anteckningar och eventuella följdfrågor antecknades under tiden 

intervjun pågick, vilket informanten även informerades om. När författaren som agerade 

intervjuare bedömde att alla frågor var ställda, fick observatören möjlighet att ställa 

eventuella kompletterande frågor till informanten i slutet av intervjun. Intervjuerna spelades 

in digitalt på en diktafon. Efter avslutad intervju fördes ljudfilen över till två USB-minnen 

och när diktafonen inte användes förvarades denna inlåst. USB-minnena förvarades inlåsta 

(separerade från diktafonen) och endast författarna hade tillgång till USB-minnena. 

Informanterna kom slumpmässigt att erhålla koder som till exempel USK 1 och SSK 6 på 

det utskriva materialet, som endast författarna haft tillgång till. 

 

Dataanalys 

En deskriptiv analysmetod användes. Genom den deskriptiva ansatsen lägger man fokus på 

att erhålla nyanserade beskrivningar och intervjupersonen uppmuntras att beskriva vad han 
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eller hon upplever och känner så exakt som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014). Ljudfilerna 

från intervjuerna transkriberades till text och lästes flera gånger individuellt av författarna. 

Enligt Granheim & Lundman (2004) finns det olika steg att följa med en innehållsanalys. 

De transkriberade texterna analyserades med kvalitativ innehållsanalys, som fokuserar på 

att beskriva variationer genom att identifiera och hitta likheter samt skillnader i 

textinnehållet (a.a.).  

 

Det som sägs vid varje intervju är det manifesta innehållet (Lundman & Granheim, 2017). 

Den manifesta innehållsanalysen handlar om att beskriva de uppenbara synliga 

komponenterna i texten. Dessa komponenter beskrivs och uttrycks i kategorier (a.a.). För 

att nå de budskapen som fanns i informanternas text skedde analysen enligt följande steg. 

Första steget var att börja arbeta med analysenheterna som i detta fall var de transkriberade 

intervjuerna. Ur texterna extraherades meningsbärande enheter, dessa var stycken och 

meningar i texterna som hörde ihop och som sedan kondenserades ner till kortare text (a.a.). 

Meningsbärande enheter identifierades enskilt och diskuterades sedan tillsammans. För att 

nå ett samförstånd om vilka meningsbärande enheter som var aktuella utfördes sedan 

kondenseringen tillsammans. Kondensering innebär att kärnan i den meningsbärande texten 

lyfts fram. Detta material tolkades och försågs med koder som sammanfördes till kategorier. 

En kategori utgjordes av flera underkategorier som hade liknande innehåll, se Figur 1 (a.a.). 

Under hela analysprocessen hade författarna möjlighet till stöd av sin handledare. 

Analysprocessen var levande direkt efter intervjuerna och dialog fördes mellan författarna, 

dels i samtalet och dels i textläsning. För att bibehålla konfidentialiteten har det skett en 

grammatisk bearbetning av citaten.  
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Meningsbärande 

enhet 

Kondensering 

nära till text 

Kondensering, 

tolkning 

Underkategori Huvudkategori 

…pulsrond på 

förmiddagen och där 

tar man ju upp det 

som är med 

patienterna som inte 

kan vänta eller så 

man stämmer av 

med läkaren ….man 

får ändå besked på 

vissa grejor som jag 

måste ha gjort fram 

till eftermiddagen 

och sedan blir det 

också ett lugnare 

tempo för det är inte 

direkt så att man 

skall stressa till en 

rond… 

Pulsronden tar 

upp det med 

patienterna som 

inte kan vänta. 

Får besked på 

grejer som inte 

kan vänta till 

eftermiddagen. 

Lugnare tempo 

för man skall 

inte stressa till 

rond. 

Pulsronden tar 

upp det som inte 

kan vänta. 

Pulsrond är en 

förutsättning. 

Patienten i fokus 

för vårdteamet. 

Figur 1. Exempel på analysprocessens olika steg. 

 

Etiskt ställningstagande 

Genom hela processen har informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet tillämpats för att säkerställa informanternas säkerhet (Polit & Beck, 2017). 

När studier involverar människor som deltagare är det av vikt att de skyddas från kränkning, 

förödmjukelse, fysisk- och psykisk skada samt att deras rättigheter är skyddade (Polit & 

Beck, 2017; World medical association, 2018).  

 

Innan studien påbörjades lämnades information om studiens syfte till avdelningschefen för 

berörd avdelning och skriftlig tillåtelse inhämtades. Informanterna fick skriftligen och 

muntligen erhålla information om studiens syfte, deras konfidentialitet samt att de deltog 

frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande utan vidare 

motivering (Lag om etikprövning, SFS 2003:460). Inför varje intervju fick informanterna 
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åter ovanstående information muntligen och samtycke inhämtades skriftligen att de deltog 

i studien för att tjäna som skydd för författaren och informanten (Kvale & Brinkmann, 

2014). All data som samlades in behandlades konfidentiellt genom att namn och yrke 

kodades om till LÄK, SSK och USK. Den insamlade datan förvarades inlåst och endast 

författarna hade tillgång till materialet (a.a). Informanterna blev informerade, att om de hade 

en önskan att ta tillbaka sitt deltagande i studien så var detta möjligt även efter intervjun 

(Lag med kompletterande bestämmelser till EU: dataskyddsförordning, SFS 2018:218). När 

studien var genomförd och examensarbetet var godkänt förstördes allt insamlat material. 

Författarna återkopplade även till avdelningen för att delge studiens resultat. Projektet är 

registrerat vid Högskolan Kristianstad, DNR2019-232-168. Författarna reflekterade över 

etiska aspekter som kunde påverka informanternas utsagor där lojaliteten med arbetsplatsen 

skulle kunna styra deras svar. En av författarna hade en viss yrkesmässig relation till 

informanterna och författarna har reflekterat om detta har påverkar på informanternas svar.  

 

Förförståelse 

Författarna har sju respektive 20 års erfarenhet som sjuksköterskor. En av författarna har 

arbetat som undersköterska cirka två år innan avlagd sjuksköterskeexamen och sedan enbart 

arbetat inom medicinisk vård med ronden förlagd på förmiddagen. Hon hade inte arbetat på 

avdelningen där studien genomfördes och hade en negativ förförståelse till 

eftermiddagsrond. Detta grundade sig i en tanke att eftermiddagsrond skulle kunna försena 

patientflödena och vissa arbetsrutiner, samt minska tiden att hinna utföra vissa indirekta 

arbetsuppgifter som tillkommer efter ronden. Den andra författaren har arbetat mestadels 

med ronden förlagd på förmiddagen, men arbetade under två månader juli och augusti 2018 

på avdelningen som hade infört eftermiddagsrond. Denne hade erfarenhet av båda 

rondsystemen som beskrivs i introduktionen. Hon hade (under tiden för studiens 

genomförande) en utbildningsanställning på avdelningen där studien genomfördes. 

Utbildningsanställningen innebar att författaren framför allt var på avdelningen på helgerna 

och arbetade och hon hade en positiv förförståelse till eftermiddagsrond. Anledningen till 

detta var att med en traditionell förmiddagsrond hade hon personligen upplevt mer negativ 

stress i omvårdnaden och dessutom bestod förförståelsen i att hon reflektekterade över all 

tid som gick åt för överrapportering mellan de olika arbetspassen. Förförståelsen har 



17 

 

 

medvetandegjorts genom att skrivas ner och diskuterats under datainsamlingen, analysen 

och framställningen av resultatet. 

 

RESULTAT 

Efter analys av intervjuerna utkristaliserade det sig subtema med underkategorier enligt 

följande schema. 

 

HUVUDKA-  

TEGORIER  

Omvårdnad/ 

medicinsk vård i 

balans   

Vårdteamets 

professioner   

tydliggörs  

Patienten i fokus 

för vårdteamet  

UNDERKA-  

TEGORIER  

Minskad stress i 

den direkta 

omvårdnaden. 

 

Pulsrond, en 

förutsättning för 

effektiv 

eftermiddagsrond. 

   

Förstärkt 

patientsäkerhet.  

Läkarens övriga 

arbetsuppgifter 

förskjuts. 

 

Sjuksköterskan har mer 

tid för omvårdnad. 

 

Undersköterskans 

arbete synliggörs.   

Tidseffektivt. 

  

Förbättrad 

rondstruktur.  

  

 

Figur 2. Huvudkategorier och underkategorier efter kondensering. 

 

Resultatet visar att ronden är en komplex företeelse som påverkas av en rad faktorer. Den 

utgår fortfarande till stor del från en medicinsk tradition i en stressad vårdmiljö men genom 

en förskjuten rondrutin tyder resultatet på att ronden går att göra mer 

omvårdnadsorienterad och att patientsäkerheten därmed stärks. När ronden sker på 

eftermiddagen inverkar den positivt på det dagliga omvårdnadsarbetet och sjuksköterskan 

har mer tid att planera och kartlägga patientens fortsatta omvårdnadsbehov. Vårdteamet 

uttryckte en ökad arbetstillfredställelse även om undersökningen uppmärksammade 

strukturer runt eftermiddagsronden som behövdes utvecklas vidare. Sjuksköterskor och 

undersköterskor i undersökningen efterlyste ett så kallat rondstöd där man i punktform tog 
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upp relevant omvårdnadinformation. Läkarna påtalade att de hade svårt att hinna med sina 

övriga arbetsuppgifter utanför avdelningen när ronden var på eftermiddagen.  

 

Resultatet visar på betydelsen av att undersköterskan var närvarande på 

eftermiddagsronden och att hela vårdteamets samlade kunskap om patienten var 

betydelsefull för beslut angående planeringen och den fortsatta vården. I samband med 

införandet av eftermiddagsronden har redovisning av specifika omvårdnadsuppgifter 

tilldelats undersköterskan, detta upplevde vårdteamet positivt. De olika 

personalkategorierna i vårdteamet lyfte fram den förbättrade arbetsmiljön i form av ökad 

tidseffektivitet och därmed minskad upplevelse av stress. 

 

Omvårdnaden/medicinsk vård i balans 

 Eftermiddagsronden frigjorde tid för undersköterskorna och sjuksköterskorna att bedriva 

omvårdnad i en lugnare takt och de uttryckte att det var bättre nu när man var kvar ute på 

avdelningen på förmiddagen. Den direkta omvårdnaden kunde utföras mer med en 

personcentrerad ansats, patienterna kunde i större grad vara med och påverka när de önskade 

att få hjälp med exempelvis sina dagliga bestyr. Det hade också frigjorts mer tid till att göra 

andra indirekta omvårdnadsåtgärder, som planeringen för patientens fortsatta vård när 

denna inte längre var på lasarettet. Sjuksköterskorna hann att dokumentera innan 

eftermiddagsronden. Utbildning var framför allt medicinsk orienterad på ronden men 

eftersom undersköterskor och sjuksköterskor generellt upplevde att det fanns mer tid så 

hann man prata igenom omvårdnadsfrågor med varandra. 

 

Minskad stress i den direkta omvårdnaden 

Omvårdnaden kunde ta tid och fick ta tid, det fanns en större flexibilitet och ett större lugn 

att man hade tillräckligt med tid. Att man hade bättre insyn i patienten innan ronden började 

upplevdes också positivt genom att man hade möjlighet att lära känna och skapa en relation 

med patienten som möjliggjorde en mer personcentrerad vård. Möjlighet att utföra andra 

arbetsuppgifter förutom själva patientvården fanns det också utrymme för. 
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Jo det är själva omvårdnaden, toalettbesök, tvätt, frukosten, kontrollerna på morgonen. Det 

är ju så att man liksom stressade, innan när man skulle ha ronden vid halv tio, då stressade 

man på så att man fick upp, till exempel hade man fyra heltoaletter så att alla dem var 

färdiga, för man visste att oftast hade men inte tid efter ronden, för då var det liksom annat, 

det var liksom lunch och det var undersökningar och patienten skulle liksom hit och det var 

olika ställen och då blir det just det att jag måste vara färdig till halv tio. (USK) 

 

Den dagliga negativa stressen minskade avsevärt i och med att man hade en 

eftermiddagsrond istället för en förmiddagsrond. Stress är ett vitt begrepp och upplevelsen 

av att känna stress är individuellt. Faktorer som påtalades av informanterna var möjlighet 

att jobba i sin egea takt, mer flexibilitet, bättre social samvaro, bättre förberedelsetid, 

jämnare arbetsbelastning över dagen - detta var faktorer som påverkade informanterna 

positivt och hade gjort att de nu kände mindre stress i sitt dagliga arbete. Informanterna 

pratade mycket och jämförde hur det var innan eftermiddagsronden infördes. Tidigare när 

den traditionellt långa ronden var på förmiddagen beskrevs arbetssituationen som mycket 

stressig då arbetsbelastningen var hög på förmiddagen, nu med eftermiddagsronden var 

arbetsbelastningen mer jämt fördelat. 

 

Man känner att man har mer tid och stanna lite längre hos sina patienter, ja för innan var det 

att man hjälpte till lite i omvårdnaden och sedan gick man och tog sina piller och sedan var 

det stressigt med dem för sedan skulle man vara i ronden .… man kan ta det lite i sin egen 

takt för att förut efter ronden var det bara jobb, jobb och allt skulle betas av, nu känns det 

som det är lite lugnare tempo och då blir man lugnare och så kan man ge patienterna några 

extra minuter. (SSK)  

 

Att hinna med att ge omvårdnad och sköta sina åtagande skapade en bättre stämning på 

avdelningen. Flera av informanterna påpekade att själva stämningen på avdelningen hade 

ändrats till att bli mer positiv. Tiden var inte så uppstyckad i form av långa 

förmiddagsronder och andra möten, vilket gav ett bättre arbetsklimat där det även fanns 

möjlighet att ge den omvårdnaden till patienterna man önskade. Vårdteamet hade mer tid 

till att förbereda sig till eftermiddagsronden och det upplevdes mycket positivt. Hela 

vårdteamet upplevde en stressreducering, men det var framför allt sjuksköterskorna och 

undersköterskorna som påtalade detta flera gånger. En av informanterna tyckte att arbetet 

upplevdes mer ineffektivt, men kunde trots detta se att fördelarna (ur arbetsmiljösynpunkt) 

övervägde. 
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Man jobbar ju i ett lugnare tempo, det gör man och det är säkert bra för min hälsa och att 

jag ska vara hållbar i mitt arbete …. det är inte lika stressigt och lika intensivt …. de olika 

vårdkategorierna mår bra av det. (LÄK) 

 

Pulsrond, en förutsättning för effektiv eftermiddagsrond 

Då ronden förekom på eftermiddagen menade informanterna att en så kallad pulsrond var 

en nödvändig aktivitet på dagen för att inte arbetet kring patienterna skulle stanna upp på 

förmiddagen. En pulsrond beskrevs av informanterna som ett kort möte på förmiddagen 

(cirka 15-20minuter) där personalen träffades och stämde av hur patienterna mådde och om 

planerade aktiviteter fortfarande var aktuella. Vid detta möte var även fler 

personalkategorier närvarande (än vid ronden på eftermiddagen) såsom fysioterapeuten och 

sekreteraren.  

 

… man har ju pulsrond på förmiddagen och där tar man upp det som är med patienterna 

som inte kan vänta …. då får man ändå de sakerna gjorda, alltså man får besked på vissa 

grejer som jag måste ha gjort fram till eftermiddagen… (SSK)  

 

Genom att ha en pulsrond så kunde vårdteamet snabbare identifiera om något måste åtgärdas 

akut hos patienten, till exempel genom att läkaren informerades om hen behöver träffa 

någon patient lite snabbare än en annan. Genom detta möte, som skulle vara kort och 

koncist, begränsades information kring patienterna som rapporteras mellan vårdteamtes 

medlemmar och det fokuserades på åtgärder som behövde ske hos patienten. En 

sjuksköterska reflekterade kring om det hade varit möjligt att bedriva eftermiddagsrond utan 

pulsronden så tror hen att det skulle kunna bli mycket spring till doktorn och att denne skulle 

störas flera gånger.  En läkare beskrev erfarenhet av att förmiddagsronden kunde dra ut på 

tiden och att de inte var klara förrän klockan 11:30 vilket gjorde att det blev ganska forcerat 

att gå runt till patienterna efter detta då de sedan hade andra möten de behövde gå iväg till.  

Pulsrond ledde bland annat till att läkarna hade möjlighet att träffa patienterna tidigare på 

dagen än när den traditionella förmiddagsronden utövades. Genom pulsronden 

möjliggjordes det även att det fortsatt kunde gå iväg diverse remisser och provtagningar 

som möjliggjorde att det fanns fler svar, som var avgörande för patientens behandling, till 

eftermiddagsronden. När en sjuksköterska jämförde sina erfarenheter av förmiddagsrond 

och eftermiddagsrond beskrevs bland annat att upplevelsen var att de båda ronderna tog ca 
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en timme var. Genom att det nu var en pulsrond istället menar informanten på att det fanns 

mer tid att hinna, till exempel att lära känna patienten och samtala med kommunen innan 

eftermiddagsronden.  Det samlade resultatet av vad informanterna uttryckte tyder även på 

att patientsäkerheten hade stärkts med hjälp av pulsronden.  

 

…jag skulle säga ur patientsäkerhetssynpunkt är det bättre att ha en kort avstämning med 

fokus har vi någon dålig patient, vem är det så kan vi gå in till den direkt istället för att 

komma in till en patient vid halv tolv… (LÄK) 

 

Förstärkt patientsäkerhet 

Sjuksköterskorna och läkarna beskrev att patientsäkerheten hade stärkts, däremot har de 

olika erfarenheter av vad som hade bidragit till detta. De samlade erfarenheterna hos dessa 

informanter tydde dock på att inte enbart eftermiddagsronden som ensam faktor hade ökat 

patientsäkerheten, utan att andra viktiga komponenter som pulsronden och utbildning av 

personalen var viktigt. Resultatet visade att olika information kring patienten togs upp på 

pulsrond respektive eftermiddagsrond och att dessa tillsammans ledde till erfarenhet av 

ökad patientsäkerhet.  

 

…så som vi har nu man får typ en klarare bild vad man skall göra under dagen med 

patienterna och har man något att säga så har man både klockan nio och klockan kvart över 

ett att säga till läkarna. Vi kan ju säga det i emellan också om det är något mer akut men jag 

tycker faktiskt det är bättre, sen gillar jag inte läsrapport så det här är bättre. (USK) 

 

Läkarna beskrev att patientsäkerheten ökade då patientflödena nu skedde tidigare på dagen. 

Genom att ronden var förskjuten till eftermiddagen hade läkaren möjlighet att prioritera att 

träffa patienter som var placerade på akutmottagningen. Om dessa patienter behövde erhålla 

en plats på avdelningen kunde det beredas en plats under förmiddagen istället för 

eftermiddagen genom att patienter kunde skrivas hem tidigare på dagen från avdelningen. 

Patientsäkerheten påverkades i positiv riktning i och med att undervisning på ronden ofta 

förekom och att klimatet på avdelningen var tillåtande och att det fanns utrymme till frågor.  
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…för det är ju också viktigt att ronden skall ju inte bara vara ett arbetsverktyg så utan det 

skall ju ha många roller ju …. för jag tror faktiskt att utbildningsvärdet är högre nu, än det 

har varit tidigare för samtlig personal, det tror jag absolut. (LÄK) 

 

Vårdteamets professioner tydliggörs 

 

Läkarens övriga arbetsuppgifter förskjuts 

Samtliga informanter belyste olika positiva erfarenheter av att ronden var förskjuten till 

eftermiddagen, läkarinformanterna belyste dock en aspekt med att ronda på eftermiddagen 

som var problematisk. Som läkare hade de inte enbart ansvar för att vårda patienter på 

vårdavdelningen. Innan den aktuella vårdavdelningen införde eftermiddagsrond hade 

läkarna ansvar att kombinera arbetet på vårdavdelningen med mottagningsarbete och 

konsultverksamhet. De hade då rond på förmiddagen och sedan mottagningsverksamhet på 

eftermiddagen. Till följd av införandet av eftermiddagsronden uttryckte läkarna att de hade 

blivit låsta till avdelningen de veckor som de var ansvariga för patienterna på 

vårdavdelningen.  

 

…jag känner mig mer låst till avdelningen under, med det här rondsystemet, tidigare gjorde 

jag ju ofta så att jag klämde in eftermiddagsmottagningar och sånt för då hann man med 

majoriteten av arbetet fram till ett och sen kunde man liksom ha nån patient eller två på 

mottagning, alltså man klämde in extra för att någon mår sämre eller någonting och med det 

här systemet går det inte. (LÄK) 

 

Läkarkåren upplevde en konflikt med att vara enbart på avdelningen då de inte hade 

möjlighet att frigöra utrymmet för övriga verksamheter och arbetsuppgifter som var 

förknippade med dessa. Arbetsuppgifter utanför avdelningen växte för läkarna vilket ledde 

till att upplevelsen av dåligt samvete eftersom exempelvis vissa transplantationsutredningar 

försenades. 

 

… men min brevhög håller jag kanske inte undan lika väl som jag gjorde förr, utan saker 

blir liggande lite längre …. en transplantationsutredning för en patient …. kanske får vänta 

en vecka eller två för att det tar någon timme att sitta och göra den …. tidigare på när vi 
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hade morgonsystemet så kunde jag ju frikoppla mig själv på ett helt annat sätt på 

eftermiddagarna. (LÄK) 

 

Sjuksköterskan har mer tid för omvårdnad 

Sjuksköterskeinformanterna hade mer tid för den direkta och indirekta omvårdnaden. De 

hade nu bättre förutsättningar att utföra den direkta omvårdnaden hos patienten och vara 

med i patientens dagliga omvårdnad. Detta upplevdes som positivt och möjliggjorde en 

bättre fortsatt planering av patientens vård eftersom sjuksköterskan hade en bredare kunskap 

om patientens status och vidare behov. Sjuksköterskorna uttryckte också att det fanns mer 

tid till dokumentation efter införandet av eftermiddagsrond. Läkarna och undersköterskorna 

uppgav att de läste omvårdnadsdokumentationen och de uttryckte att dokumentationen hade 

förbättrats. 

 

Sjuksköterskorna lyfte fram att det fanns tid för att planera patientens fortsatta vård. 

Kontakter med anhöriga, andra vårdgivare och rapportering både via dator och muntligt 

skedde i stor utsträckning på förmiddagen.  

 

Alltså man har ju mer tid till att dokumentera tänker jag, på förmiddagen för att nu sitter du 

inte i rond och sedan stressar du med ditt rondarbete utan du kan i lugn och ro lära känna 

dina patienter och sedan skriva om dem …. jag tror att man dokumenterar mer, har tid till 

att dokumentera mer för innan var det lite dokumentation många gånger, det handlar nog 

många gånger om tid tror jag faktiskt, alltså då har det varit viktigare att vara ute hos sina 

patienter och fixa rent praktiskt och inte sitta och skriva då har den biten mer försvunnit 

men nu har du ett lugnare tempo på förmiddagen och då hinner du skriva liksom lite om 

dina patienter. (SSK) 

 

Att teamarbetet hade förstärkts framhöll framförallt sjuksköterskorna i intervjuerna och att 

de upplevde att det var bra att undersköterskorna var med på ronden så att de kunde få en 

ökad förståelse för sjuksköterskornas arbetsuppgifter. 

 

”Jag har tid att gå in till mina patienter på ett annat sätt, ja, för hade det varit en 

förmiddagsrond nu idag så hade jag haft att göra …. och då hade inte jag haft den tiden att 

gå in och då hade jag nog skickat mycket undersköterskorna och det tycker inte jag att jag 

gör nu, för att kommer jag exempel på att jag vill ha en vikt kan jag gå och ta den själv, för 

jag känner att jag har tid för det och titta mer noggrant på sina patienter… (SSK) 
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Undersköterskans arbete synliggörs  

Undersköterskans arbete på avdelningen hade blivit mer synligt. Genom att undersköterskan 

var med på eftermiddagsronden så bidrog hen på ett naturligare och mer självklart sätt med 

sina kunskaper. På avdelningen hade man en struktur angående den informationen som 

undersköterskan skulle förmedla gällande patientomvårdnaden som till exempel att 

rapportera vätskebalansen under det pågående dygnet.  

 

… de ju fått mer uppgifter att ha information att ta med sig till ronden …. förr var det så att 

undersköterskorna var inte alltid med på förmiddagsronden, nu är det mer ordning och reda 

…. och nog lite klarare vad man ska bidra med inför en rond… (SSK) 

 

Undersköterskans iakttagelser var mycket efterfrågad eftersom de oftast skötte det mesta av 

den direkta patientomvårdnaden. Att det var en ny positiv företeelse att undersköterskan 

alltid var med beskrevs av alla i teamet som en fördel för patientens planering och vård.  

 

Jag hade avdelningen några veckor precis i början och …. undersköterskorna kanske inte 

heller var så vana att ta plats och liksom komma med sin input …. så att då var det lätt att 

några blev tysta, men jag tycker ändå att undersköterskorna har stigit fram mer och ser sig 

nog ännu mer sedda nu …. så det har blivit mer naturligt. (LÄK) 

 

Patienten i fokus för vårdteamet 

 

Tidseffektivitet 

Resultatet visar att nästan hela vårdteamet ansåg att man sparade tid med att ha 

eftermiddagsrond. Upplevelsen att det var tidseffektivt bestod av olika komponenter och de 

olika yrkeskategorierna uttryckte skilda tidsvinster främst beroende på att undersköterskans, 

sjuksköterskans och läkarens arbetsdag bestod av olika arbetsuppgifter, där patientvården 

är i fokus som förenar. Sjuksköterskor och undersköterskor pratade mycket om 

tidseffektivitet i aspekten att man sparade tid vid överrapportering mellan de olika 

arbetspassen.  

 

Informanternas erfarenheter av att ronden var förskjuten till eftermiddagen visade på att 

informationsöverföringen mellan vårdteamets yrkeskategorier skedde i färre steg. Tidigare 
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när den traditionella ronden förekom deltog sjuksköterskan från morgonpasset och läkare, 

sedan skulle hen rapportera till undersköterskan vad som blivit bestämt på ronden. Genom 

att undersköterskan numera var en given del på den förskjutna ronden fanns möjligheten att 

kunna bedriva rond och rapport samtidigt, vilket bidrog till att vårdteamet hade insikt i hela 

patientens vårdbehov. Informanter menade även att de inte behövde leta efter sina kollegor 

vid överrapportering, vilket gjorde att de kunde få svar på sina eventuella frågor och 

eftersökta information om patienten direkt. En uppfattning som framkom var att 

undersköterskan numera kunde vidarebefordra sina iakttagelser direkt till rätt yrkeskategori, 

istället för att informationen till exempel skulle gå via sjuksköterskan till läkaren. Läkaren 

kunde även uttrycka sina tankar och planer utan att information skulle rapporteras i flera 

steg.  

 

Plus att man har både A och C passet med där …. överrapportering av information blir inte 

viskleken, att jag säger till någon som säger till någon som säger till någon och så som ska 

jobba med det på natten. Nu är alla med och hör… (LÄK) 

 

Eftersom vårdteamet träffades på eftermiddagen för rond och rapportering mellan dag- och 

kvällspass var det några informanter som reflekterade över aspekten att inläsning av 

patientens journal inte skedde i samma utsträckning som tidigare. Någon informant menade 

att det var negativt att det inte fanns utrymme att hinna läsa in sig på patientens journal i 

samma utsträckning som tidigare när kvällspasset startade, men menade trots detta att det 

var positivt att patientens medicinska och omvårdnadsbehov rapporterades samtidigt. En 

annan informant upplevde att det fanns svårigheter att läsa och hitta i journalsystemet och 

att det därför var bättre när rond och rapport skedde samtidigt.  

 

Jag tycker att det är jobbigt att läsa i melior, att hitta och så, jag har inte den vanan …. nu 

känner jag mig mer trygg …. om jag ska jobba Ctur så sitter Aturens undersköterska där 

och då kan jag fråga henne direkt …. så får jag svar direkt, annars innan kunde det vara att 

man skulle leta efter undersköterskan… (USK)  

 

Majoriteten av undersköterskorna och sjuksköterskorna ansåg att de idag upplevde sig 

tryggare och hade fått en djupare inblick i patienten. Bidragande faktorer till detta var bland 
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annat att läkaren tog upp bakgrund, situation och vad som var aktuellt, sjuksköterskan från 

A turen bidrog sedan med vad som hänt under dagen och alla hade mer att inflika på ronden.  

 

Vi får samma rapport, vi får rapport och rond i ett och det tycker jag är mycket effektivare, 

alltså det känns mer tidseffektivt att göra så faktiskt så man inte rondar och sedan rapporterar 

man …. jag tycker det är bättre. (SSK) 

 

Läkarna lyfte fram fördelen med eftermiddagsronden att när den låg på eftermiddagen hade 

de hunnit förbereda sig, träffa patienterna, skriva remisser, kontakta konsulter och fundera 

på behandlingsstrategier. Att ronda på eftermiddagen möjliggjorde att avdelningsläkaren 

hade möjlighet att ronda patienterna som tillhörde avdelningen men som fortfarande var 

kvar på akuten och i och med detta påskyndades patientflödet. 

 

Så jag skulle vilja säga att det här är mer tidseffektivt faktiskt och patientsäkrare också, 

framförallt för dem som ligger nere på akuten för då kommer jag ner snabbare till dem och 

även får tömt akuten så att säga, rent logistiskt får vi iväg patienterna därifrån och det är det 

som är det främsta syftet. (LÄK) 

 

Förbättrad rondstruktur 

Inom alla system och rutiner fanns möjlighet till utveckling. Informanterna belyste vikten 

av att ha en struktur på vad som ska tas upp på ronden. De menade att med en struktur i 

punktform hade man kunnat fortsätta utveckla ronden och skapa bättre resultat. Några av 

informanterna beskrev denna struktur som ”rondstöd” och menade på att de idag oftast 

pratar om hela patienten på ronden men att de olika delarna kommer i olika följd. En 

sjuksköterskeinformant menade även på att hen många gånger på dagens eftermiddagsrond 

ville delge sin information för att inte riskera att glömma förmedla något på ronden. Hen 

reflekterade vidare att med ett rondstöd skulle hen troligen upplevt sig lite lugnare och 

förlitat sig på att helheten av patienten diskuterades minst en gång per dag. Resultatet tyder 

på att ronden var mer medicinsk orienterad med läkaren som styrde ronden vilket gjorde att 

omvårdnadsfrågor inte generellt efterfrågades. Vissa informanter menade att ronden fortsatt 

utgick från det medicinska perspektivet och att det inte fanns en bra struktur för hur 

omvårdnaden skulle tas upp. Det framkom till exempel att det medicinska fokuset ibland 

var stort att när patienten började bli medicinskt klar var inte patienten omvårdnadsmässigt 
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klar, vilket skulle kunna förlängt vårdtiden. Genom att det fanns ett rondstöd skulle 

vårdteamet kunnat arbeta parallellt med den medicinska vården och omvårdnaden hos 

patienten.  

 

…ibland när patienten kommer in fokuserar vi jättemycket på det medicinska och när det 

medicinska väl börjar bli klart, nu kan vi skicka hem patienten imorgon, men då har vi allt 

omvårdnadsmässigt som inte är påbörjat …. hade vi haft detta rondsystem där omvårdnaden 

är en viktig del så kan vi ju jobba med hela patienten hela tiden… (SSK) 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva vårdteamets erfarenheter av en förskjuten rondrutin samt 

om det inverkade på omvårdnadsarbetet. Inom forskning med kvalitativ ansats bedöms en 

studies styrkor och svagheter (trovärdighet) utifrån giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet av resultaten (Graneheim & Lundman, 2004). För att stärka trovärdigheten i 

studien intervjuade författarna de olika yrkesproffesionerna i vårdteamet för att få en 

varierad bild på hur man upplevde att det var att ronda på eftermiddagen. Detta kan ses som 

en styrka med studien. 

 

Strategier för val av informanter har betydelse för resultatets giltighet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Strategiskt urval användes för att selektera ut de personer som hade 

erfarenhet av eftermiddagsrond, för att kunna skapa ett underlag som kunde svara mot syftet 

(Polit & Beck, 2017). Rekryteringsprocessen innebar att informanter söktes via mail och 

informanterna fick via mejl anmäla sitt intresse att delta i studien, detta gjordes för att värna 

om anonymiteten. Överlag fanns ett intresse att delta i studien, detta kan delvis ha berott på 

att avdelningschefen uppmanade vårdteamet att medverka. Chefens inflytande på den 

enskilda medarbetarens agerande kan bero på hierarkiska strukturer, att medarbetaren vill 

göra som chefen uppmanar hen att göra (Larsson & Knutsson Holmström, 2012). Ett 

alternativ till strategiskt urval skulle kunna ha varit nominerat urval, även kallat 

snöbollsurval, som bygger på att en vald informant rekommenderar forskaren andra 

lämpliga kandidater till studien (Forsberg & Wengström, 2013). Metoden uteslöts då den 
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ansågs dels tidsödslande och dels fanns det risk för att deltagarna skulle bestå av alltför 

många individer med likartade åsikter gällande eftermiddagsronden.  

 

För att stärka resultatets tillförlitlighet inom kvalitativ innehållsanalys skall analysprocessen 

beskrivas utförligt enligt Lundman & Hällgren Granheim (2017). Pilotintevjun bedömdes 

som värdefull, då frågorna modifierades lite och en fråga uteslöts. Genom pilotintervju 

erhölls möjlighet att prova upplägget av frågorna och situationen av att vara intervjuare 

(Danielson, 2017). Författarna ansåg att det räckte med en provintervju eftersom en av 

författarna sedan tidigare hade erfarenhet av att intervjua informanter. Intervjuerna skedde 

i anslutning till avdelningen och båda författarna medverkade under intervjuerna, något som 

betraktas var en styrka eftersom författarna hjälptes åt att inhämta svar från alla 

frågeområden. Insamling av data skedde genom en intervjuguide. Användandet av en 

intervjuguide bidrog till att stärka studiens pålitlighet genom att säkerhetställer att samtliga 

frågeområden togs upp under intervjun (Polit & Beck, 2017). Informanterna uppmuntrades 

att tala fritt om de ämnena som togs upp i intervjuguiden. Analysprocessen startade direkt i 

anslutning till intervjuerna genom att reflektioner gällande essensen av informantens 

upplevelse av eftermiddagsrond diskuterades. Studiens tillförlighet ökade genom att 

författarna läste samtliga intervjuer var för sig och sedan diskuterades bärande begrepp, 

underkategorier och huvudkategorier fram i en växelvis process. Under analysprocessens 

gång har vissa underkategorier och huvudkategorier modifieras. Läsaren ges möjlighet att 

bedöma tolkningens giltighet eftersom de olika stegen i analysprocessen har åskådliggjorts 

i en figur (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). I resultatdelen har flera citat använts, 

detta anses vara en styrka och ökar studiens giltighet. För att en studie skall vara överförbar 

till en annan grupp eller situation är det viktigt att metoden beskrivs noga (Sandelowski & 

Leeman, 2012) och detta gjordes i metodavsnittet. Författarna anser att studiens resultat är 

möjlig att överföra till avdelningar som har relativt lika kontext och som har patientflöden 

som överstämmer med avdelningen som intervjuerna ägde rum. 

 

Författarna hade en förförståelse eftersom båda hade arbetat i team och som sjuksköterskor 

under flera års tid. Författarna hade olika förförståelse av ronden som dels kan ha inneburit 

en styrka men även en nackdel, då en av författarna hade mer förförståelse (styrka) vad det 

innebar att ronda på eftermiddagen och dessutom var bekant med vissa informanter 
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(nacktdel). Genom att författarna hade olika förförståelse av ronden har det säkerställts att 

intervjuerna inte enbart påverkades av en synvinkel. Lundman & Hällgren Granheim (2017) 

anser att förförståelsen kan var en styrka i forskningsprocessen genom att den kan öppna 

möjligheter till djupare förståelse av studiens syfte. Dessutom krävs delaktighet och samspel 

mellan informant och författare i en kvalitativ studie (a.a.), detta eftersträvades genom varje 

intervju och det skedde en progression allt eftersom författarna fick större erfarenhet av 

intervjuteknik.  

 

Resultatdiskussion 

Hur vårdteamets arbetsdag är organiserad påverkar vilken möjlighet det finns för att bedriva 

omvårdnad med kvalitet. När avdelningen har eftermiddagsrond blir avdelningsklimatet 

mer positivt och arbetstagarna känner mer arbetstillfredsställelse. Som alltid finns det 

förbättringspotential och för att lyfta omvårdnaden på ronden kan specialistsjuksköterskan 

kunskaper vara till hjälp. 

 

Omvårdnad  

Sjuksköterskan och undersköterskan har mer tid samt flexibilitet för omvårdnaden runt 

patienten. Omvårdnaden kan ta tid för den avbryts inte av en förmiddagsrond utan 

vårdteamet har möjlighet att arbeta mer mot en personcentrerad ansats, där det är lättare att 

ta hänsyn till patienternas individuella behov och önskemål. Avdelningsmiljön präglades av 

ett tillåtande klimat och att hämta kunskap och lära nytt var något som uppskattades av 

vårdteamet. Sjuksköterskeinformanternas erfarenheter styrkte dessutom att de numera 

kunde planera patientens fortsatta vård på ett mer strukturerat sätt, på detta sjukhus använde 

man sig av ett journalsystem där överföring mellan slutenvård och primärvård skedde nästan 

uteslutande digitalt. Sjuksköterskans kartläggning av patientens omvårdnadsbehov var av 

stor betydelse för patientens fortsatta insatser efter slutenvårdstillfället. Patienten var i viss 

mån delaktig i planeringen men om man utvecklade den personcentrerade vården ännu mer 

så skulle slutenvården behöva ta mer hänsyn till patientens önskemål.  Det samlade 

resultatet visade att förutsättningar fanns för att arbeta ännu mer personcentrerat utifrån 

rådande arbetstruktur.  För att lyckas med personcentrerad vård behövs det bland annat 

engagerade ledare, en tydlig vision och att den verkar i en kultur som är öppen för förändring 
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(Luxford, Gelb Safran & Delbanco, 2011). Specialistsjuksköterskan är engagerad och på en 

traditionell vårdavdelning kan hen identifiera arbetsprocesser som skulle kunna fungera 

bättre och genererar möjligheter till personcentrerad vård.  

 

Vårdteamet upplevde att den individuella stressen hade minskat och att man upplevde en 

större arbetsglädje. Framförallt omvårdnadspersonalen uttalade sig och lyfte fram 

stressreducering som något verkligt påtagligt i det dagliga arbetet. Läkarinformanterna (som 

var överläkare) ansåg att stressen över att hinna ronda patienterna på akuten under 

förmiddagen hade minskat men de upplevde däremot en stress över andra åtagande som 

blev eftersatt under avdelningsveckorna. Stressen i arbetslivet och sjuksköterskans 

arbetsmiljö debatteras ofta. Statistiska centralbyrån (SCB, 2017) har i sin undersökning 

konstaterat att det fanns 110000 personer under 65år med sjuksköterskeexamen i Sverige år 

2014. Ungefär 10% av dem arbetade inom andra yrken, inte inom vård och omsorg. Faktorer 

som hade bidragit till att de hade slutat som sjuksköterskor var varierande men stress och 

att de upplevde att patientsäkerheten var i fara var faktorer som hade gjort att de hade slutat 

att arbeta som sjuksköterskor (a.a.). På den avdelning där undersökningen ägde rum har 

sjuksköterskan dagtid ansvar för 4-5 patienter, författarna anser att detta kan vara en 

bidragande faktor till erfarenhet av minskad stress och ökad arbetstillfredsställelse. Aiken 

et al. (2016) har i sin studie visat att ju fler patienter en sjuksköterska har ansvaret för desto 

större risk för vårdskador och ökad risk för mortalitet för patienterna. Studien visade även 

att patienterna är mer nöjda över vården som helhet på de avdelningar där man har högre 

sjukskötersketäthet. På de avdelningar där sjukskötersketätheten är högre har 

sjuksköterskorna högre arbetstillfredsställelse och mindre stressrelaterade åkommor som 

exempel vis risk för utbrändhet (a.a.).  

 

Ronden 

Ronden är fortsatt mest medicinskt orienterad och det förefaller som om att detta är delvis 

på grund av att även sjuksköterskorna ter sig ha medicinskt omvårdnadsfokus på ronden. 

Rapporten rör framför allt medicinska iakttagelser såsom patienternas mediciner, 

vitalparametrar och om patienterna har varit på några speciella undersökningar. 

Anledningen till detta kan vara att omvårdnaden fortsatt har en underordnad roll på ronden. 
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Busby & Gilchrist (1992) resultat visade att omvårdnadspersonal hade lite inflytande på 

ronden jämfört med läkarna och deras främsta roll var framförallt att förmedla information 

till läkarna.  Majoriteten av diskussionen bestod av patientens symptom och behandling. 

Sjuksköterskorna hade svårigheter med att hävda sin profession på ronden och de upplevde 

att dem hade större svårigheter med att stå upp för sina åsikter i diskussions sammanhang 

med framför allt läkarna (Busby & Gilchrist, 1992; Liu, Manias & Gerdtz, 2012). 

Informanternas erfarenheter visar på att undersökningsavdelningen nu gör ett försök att 

bryta de gamla traditionerna och ge omvårdnaden en starkare roll på ronden med ett 

rondstöd skulle omvårdnaden kunna få mer utrymme på ronden. Genom att redovisa 

omvårdnaden (t.ex. cirkulation, andning och aktivitet) skulle det kunna hjälpa 

sjuksköterskan att strukturera vad som skall ingå i omvårdnadsrapporteringen, på så sätt 

skulle omvårdnaden på ett naturligt sätt kunna ta större plats på ronden. Vårdteamet ansåg 

att det var viktigt med hela patientens status för att kunna göra upp en realistisk plan runt 

patientens fortsatta vård och att patientens medicinska och omvårdnadsmässiga behov 

tillgodoses mer likvärdigt. På sikt bör det personcentrerade synsättet genomsyra hela 

verksamheten där patienten närvarar på ronden.  

 

Överrapporteringstiden minskade och detta upplevdes positivt. På eftermiddagsronden 

träffades förmiddag- och eftermiddagspersonalen. Pulsronden på förmiddagen var en 

förutsättning för att eftermiddagsrond skulle fungera. Läkarinformanterna reflekterade över 

huru-vida överläkaren behöver vara närvarande på eftermiddagsronden varje dag. Att 

överläkaren behöver vara med på pulsronden är ett faktum eftersom där identifieras akuta 

problem runt patienten och i verksamheten. Eftermiddagsronden bygger på en mer 

långsiktig planering för patientens vård, där överläkaren inte behöver närvara vid varje 

eftermiddagsrond om en underläkare finns på plats. Anledningen till detta är dels frigörs tid 

för överläkarens övriga arbetsuppgifter dels ges en möjlighet för underläkaren att växa i sin 

profession. Att få växa och utvecklas i sin profession är viktigt. Weller et al har i sin artikel 

påpekat att kommunikationen mellan vårdteamets medlemmar spelar roll och är en viktig 

faktor för att arbeta patientsäkert. Specialistsjuksköterskan kan vara ett stöd under 

eftermiddagsronden genom att visa fördjupade kunskaper i planering, ledning och 

samordning i frågor rörande patienter med komplexa vårdbehov. Om dessutom överläkaren 

inte är på plats kan specialistsjuksköterskans roll vara ännu tydligare eftersom underläkaren 

fortfarande är under specialisering. Enligt Benner (1993) har specialistsjuksköterskan ofta 
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arbetat en längre tid som sjuksköterska och har lärt sig vad man kan förvänta sig utifrån 

specifika situationer. Hen har ofta utvecklat sin intuitiva förmåga och integrerat den med 

väl förankrad kunskap. Experten har ofta förmåga att lösa kliniskt komplicerade situationer 

och skulle därför kunna fungera som en konsult (a.a.). 

 

Konklusion 

I vår studie var ronden förskjuten till eftermiddagen och vårdteamets erfarenheter beskriver 

detta som positivt. De uttryckte att det var mindre stress, mer tidseffektivt och 

patientsäkrare. Sjuksköterskan och undersköterskan hade mer tid till omvårdnad och 

sjuksköterskan hade möjlighet att planera patientens fortsatta vård efter sjukhusvistelsen på 

ett mer strukturerat sätt. Erfarenheten som specialistsjuksköterskan besitter kan användas i 

vårdteamet, genom att hens roll utvecklas och är mer framträdande med den kunskap som 

hen har i medicinsk omvårdnad. Hen kan också fungera som den bro mellan omvårdnaden 

och den medicinska vetenskapen där den patientcentrerade vården dominerar. Upplevelsen 

av den förbättrade arbetsmiljön kan vara ett argument eller fördel när rekrytering av nya 

sjuksköterskor skall anställas. Specialistsjuksköterskans närvaro på ronden kan hjälpa den 

oerfarna sjuksköterskan att utvecklas i sin nya profession, vilket är ett värdefullt argument 

i rekryteringsprocessen av sjuksköterskor. Från novis till expert med en erfaren 

sjuksköterska som stöd. 

 

Resultatet visar på styrkor, bl.a. ökad patientsäkerhet och mer tid för omvårdnad. Svagheter 

eller utvecklingspotential från studien visar att det är en ny rutin som behöver utvecklas mer 

och där läkarna upplever en viss svårighet att hinna med bl.a. mottagningsarbetet. Det 

samlade resultatet kan fungera som en vägledning till andra avdelningar som önskar 

implementera en ny rondrutin. Vårdteamets erfarenheter av eftermiddagsrond kan utgöra en 

grund till positiv motivation, och med hjälp av den utvecklingspotential som belyses 

anpassas till avdelningar med annan medicinsk inriktning. Vidare anser författarna att det 

behövs ytterligare forskning för att belysa vilka avdelningar som detta rondsystem passar. 

Författarna anser även att det hade varit intressant att göra en studie som fokuserar på hur 

vårdteamet upplever ronden efter det att rondstödet är infört. 
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BILAGA 1 
Semistrukturerad intervjuguide 
 

  

 Hur upplever du den nuvarande eftermiddagsronden och rondarbetet? Vad är dina 

tankar och funderingar kring den?  

 

 Tycker du att omvårdnaden kommer till uttryck på ronden? 

 

 Är det mer undervisning i samband med ronden nu? 

 

 Journalinläsning och dokumentation- hur har den ändrats nu när det är 

eftermiddagsrond? 

 

 Vad innebär ronden för dig som: 

A) Sjuksköterska? 

B) Undersköterska? 

C) Läkare?  

 

 Hur påverkar rondarbetet, ditt övriga dagliga arbete?  

 

 Upplever du att där finns något du skulle vilja förändra avseende rondarbetet?  

 

A) Vad fungerar? 

 

B) Vad fungerar inte? 


