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SAMMANFATTNING/ABSTRACT 

Risken för att drabbas av stressrelaterade sjukdomar är hög bland sjukvårdspersonal bland annat då 

kraven på kvalitet, effektivitet och arbetstempo har ökat. I diskussionen kring sjuksköterskors 

arbetssituation är saknas det aktuell kunskap om hur sjuksköterskor inom den neonatala 

intensivvården fördelar sin tid under arbetsdagen och vilka arbetsmoment som sjuksköterskorna 

utför i sitt dagliga arbete. Syftet med studien var att undersöka vilka arbetsmoment en 

sjuksköterska på neonatalintensiven utför under ett arbetspass samt kartlägga hur tidsåtgången 

fördelade sig mellan dessa arbetsmoment. En strukturerad tidsstudie genomfördes därför på en 

neonatal intensivvårdsavdelning i Sverige. Resultatet visade hur sjuksköterskorna fördelar sin tid 

mellan 69 olika arbetsmoment i 23 kategorier inom åtta kompetensområden samt hur 

omvårdnadsarbetet fördelade sig tidsmässigt mellan den direkt patientnära kontakten och övriga 

patientrelaterade uppgifter. 54 procent av den totalt arbetade tiden ägnades åt indirekt 

omvårdnad som förberedande arbete, hantering av material och samverkan i vårdkedjan medan 

35 procent ägnas åt patientnära omvårdnad. Sjuksköterskearbetet är uppdelat mellan många 

olika arbetsmoment och arbetsområden, det är hög tid att se över sjuksköterskerollen och de 

uppgifter hon tilldelas som leder iväg från patientsängen. 

 

Nyckelord: Neonatal IVA, Tidsfördelning, Arbetsmoment, Sjuksköterska, Tidsampling 

 

The risk for acquire stress related diseases is high in medical staff since the demand on quality, 

efficiency and work pace has increased. There is not much recent knowledge about how nurses 

in neonatal intensive care spend their time and which work tasks the nurses perform in their 

everyday work. The aim of this study was to examine which work tasks a nurse in neonatal 

intensive care perform during their workday and present a survey to how the time divides 

between these different tasks. A structured time study was performed at a neonatal intensive care 

unit in Sweden. The result show how the nurses divide their time between 69 different work 

tasks divided in to 23 categories in eight areas of competence and how the nursing work divide 

in terms of time between direct patient care and other patient related tasks. Nurses spend 54 

percent of the total worked time to indirect care like preparations for nursing tasks, material and 

cooperation with external caregivers while 35 percent where spent at direct bedside care. The 

nurses time is divided between many different tasks and areas of expertise, it is necessary to 

evaluate the nursing profession and the tasks that leads them away from the patients bed. 

 

Keywords: Neonatal, NICU, Time allocation, Work task, Nurse, Time sample 
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1 BAKGRUND 

Sjuksköterskor upplever ofta att de inte räcker till och att de känner sig stressade av det 

höga arbetstempot inom sjukvården. Risken för att drabbas av stressrelaterade sjukdomar är 

hög bland sjukvårdspersonal bland annat då kraven på kvalitet, effektivitet och arbetstempo 

har ökat. För att kunna vårda andra människor måste även sjuksköterskan vårda och ta hand 

om sig själv. Det är viktigt att ha möjlighet att påverka sin situation (Kihlgren, Johansson, 

Engström & Ekman, 2000).  Tempot i arbetslivet har successivt ökat och många människor 

utsätts för tidspress dagligen. Om tiden för att lösa en uppgift blir för kort ändrar 

människan sitt beteende och fungerar inte längre som vanligt. Kvaliteten på beslut är 

avgörande för säkerheten både för arbetstagaren och för tredje man, patienten, som 

påverkas av felaktiga beslut (Ödegård, 2007).  

 

Jakob och Rothen (1997) undersökte hur omvårdnadsarbetet har utvecklats mellan 

1980-1995 och fann på en avsevärt förhöjd arbetsbörda för sjuksköterskor. Trots detta 

samt att antalet svårt sjuka patienter ökat hade både dödlighet och antal vårddygn inom 

intensivvården sjunkit under de 15 år som undersöktes. En förändring som tros bero på 

förbättrad behandling och vård. I ljuset av detta resultat är det intressant att se på de 

skillnader i hur olika verksamheter reagerar på förändringar i kraven på 

personalresurser utifrån aktuell nivå av arbetsbörda och tillgänglig personal. Zupandic 

och Richardson (2002) fann att de neonatala intensivvårdsavdelningar där 

verksamheten arbetade nära gränsen för vilken arbetsbörda den tillgängliga personalen 

kunde hantera tenderade att svara med att öka mängden utfört arbete per vårdare vid en 

ökning av kraven på verksamheten. Andra typer av enheter valde att behålla nivån av 

utfört arbete per vårdare och istället svara med att öka upp bemanningen.  

 

Det finns ett troligt förhållande mellan sjuksköterskors arbetsbörda och frekvensen av 

dödlighet och misslyckad räddning (failure to rescue). Det finns en uttalad relation 

mellan sjuksköterskors ökande arbetsbörda relaterat till en lägre grad av patientsäkerhet 

med konsekvenser som ökad frekvens av luftvägsinfektioner och minskad vårdkvalitet 

(Pearson et al., 2006). Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski och Silber (2002) visar att 

sannolikheten är dubbelt så stor för att sjuksköterskor skall uppleva arbetsrelaterad 

utbrändhet och att de upplever mer missnöje med sitt arbete på avdelningar där 

bemanningsmålen innebär att varje sjuksköterska vårdar fler patienter. Stress, 
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utbrändhet och missnöje är faktorer som påverkar sjuksköterskorna till att lämna sitt 

yrke i förtid. Att mortaliteten minskar på en avdelning kan vara resultatet av att 

sjuksköterskebemanningen ökar, speciellt för patienter som omkommer på grund av 

vårdrelaterade komplikationer. Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski och Silber (2002) 

visade att om antalet patienter per sjuksköterska ökade från sex till åtta skulle antalet 

dödsfall per 1000 patienter öka med 2,6 procent. Detta bekräftas av Tarnow-Mordi, 

Hau, Warden och Shearer (2000) vars resultat visar på en högre mortalitetsrisk för 

patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning när personalens arbetsbörda är hög 

än för dem som vårdas på avdelningen under perioder då arbetsbördan är låg. Deras 

resultat gäller både före och efter justering för risken att avlida på grund av 

bakomliggande sjukdomstillstånd. De mätvärden av arbetsbörda på en 

intensivvårdsavdelning som var starkast förknippad med dödlighet var hög beläggning, 

stort sjuksköterskebehov per ockuperad säng och pass samt förhållandet belagd säng 

mot lämplig kompetens i personalgruppen.  

 

Att säkra kvalitén på sjukvården är reglerat i Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL). Det 

står i HSL § 31 att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande skall 

utvecklas och säkras (SFS 1982:763). Vid utförande, planering och uppföljning av 

verksamheten som bedrivs skall det finnas ett systematiskt kvalitetsarbete med syfte att 

skapa förutsättningar för tillgängliga resurser att uppnå kraven på patientsäkerhet, 

patienttillfredsställelse och kostnadseffektivitet (SOSFS 2005:12).  

1.1 Sjuksköterskans kompetensområden 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) 

definieras ett antal huvudsakliga kompetensområden för sjuksköterskans arbete oavsett 

vilken verksamhet eller vårdform hon befinner sig i: 

 Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap 

 Bemötande, information och undervisning 

 Undersökningar och behandlingar 

 Främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa 

 Säkerhet och kvalitet 

 Vårdmiljö 

 Forskning, utveckling  

 Personlig och professionell utveckling 
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 Utbildning 

 Arbetsledning 

 Samverkan i vårdkedjan 

 

Socialstyrelsens beskrivning av sjuksköterskans kompetensområden innebär att 

sjuksköterskan skall kunna tillämpa sina kunskaper inom många olika 

kunskapsområden som omvårdnad, medicin, habilitering/rehabilitering samt samhälls- 

och beteendevetenskap för att ge både basal och specifik omvårdnad. Hon skall även 

hantera läkemedel på ett adekvat sätt och tillämpa kunskaper inom farmakologi. Vad 

gäller dokumentationen har sjuksköterskan en skyldighet att dokumentera enligt 

gällande författningar och även kunna ta del av relevant dokumentation för sin patient. 

Sjuksköterskan har ett undervisningsansvar för såväl patienter, anhöriga som annan 

personal. Hon skall ha förmåga att organisera och leda arbete kring patienten på ett sätt 

som säkerställer att alla inblandade förstår den givna informationen samt kunna 

koordinera vårdinsatser mellan olika aktörer i vårdkedjan (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Sjuksköterskor har en skyldighet att självständigt kunna medverka i eller utföra vissa 

undersökningar och behandlingar. Patienten skall informeras, motiveras och hanteras 

på ett tryggt och respektfullt sätt genom procedurer. Sjuksköterskan skall arbeta för att 

tillgodose patientsäkerheten utifrån gällande säkerhetsrutiner och korrekt hantering av 

medicintekniska produkter. Hon skall hela tiden arbeta enligt kunskap om hygien för att 

förebygga smitta och förhindra smittspridning. Vad gäller säkerhet och kvalitet skall 

sjuksköterskan följa gällande regler och riktlinjer kring både omvårdnaden samt 

dokumentation. Hon skall känna till hur avvikelser anmäls och hur hon hanterar 

känsliga uppgifter kring patienten. Vården skall bedrivas på ett miljömedvetet sätt, det 

ligger i sjuksköterskans arbetsbeskrivning att medverka i arbetsmiljöarbetet samt arbeta 

med estetiken i vårdmiljön. Socialstyrelsen tydliggör även sjuksköterskans skyldighet 

att bidra till utvecklingen av vården genom att på ett kritiskt sätt reflektera över 

befintliga metoder och införa ny kunskap i verksamheten. Hon skall på ett kritiskt 

analyserande sätt reflektera över den egna kompetensen och fortlöpande engagera sig i 

både sin personliga som sin professions utveckling (Socialstyrelsen, 2005). 
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1.2 Intensivvårdsjuksköterskan 

En specialistsjuksköterska inom intensivvård ska kunna visa på kunskap om områdets 

vetenskapliga grund och ha insikt i aktuell forsknings- och utvecklingsarbete. Samt ha 

kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse 

för yrkesutövningen (SFS 1993:100). 

 

Intensivvårdssjuksköterskan ska kunna medverka vid och självständigt utföra 

undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede samt inneha 

fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbete. Hon 

ska även kunna leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder samt integrera kunskap, 

analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer som uppstår 

inom sjukvården. En intensivvårdssjuksköterska ska kunna observera och bedöma 

funktioner hos patienten avseende alla organsystem och patientens psykiska tillstånd 

samt kunna vid behov initiera och självständigt utföra medicinska åtgärder (SFS 

1993:100). 

1.3 Direkt/indirekt omvårdnad  

I flera studier kring sjuksköterskans arbete delas sjuksköterskans arbetsuppgifter in i 

kategorierna direkt och indirekt omvårdnad samt övrigt arbete (Williams, Harris & 

Turner-Stokes, 2009; Williams, Whelan, Weindling & Cooke, 1993; Jinks & Hope 

2000).  

 

 Direkt omvårdnad innefattar alla de aktiviteter där sjuksköterskan interagerar med 

patienten som exempelvis med assistans i daglig livsföring, tillfredställande av 

omvårdnadsbehov som skötsel av hygien, matning, vägning, sugning av luftvägar, 

intravenös behandling och läkemedelshantering. Direkt omvårdnad innefattar även 

transport av patienten som vid hämtning av barn från förlossningsavdelningen 

(Williams et al., 2009; Williams et al., 1993).  

 

Direkta och indirekta omvårdnadsaktiviteter är av lika stor inbördes betydelse för 

patienten. Indirekt omvårdnad kan sägas relatera till sjuksköterskans funktion av att 

ansvara för upprätthållandet av en överblicksbild av patientens omvårdnad (Jinks & 

Hope, 2000). Indirekt omvårdnad innebär aktiviteter kring patientens vård, som ronder, 

telefonsamtal för att organisera vården och förberedelse av apparatur/material inför en 

medicinsk- eller omvårdnadshandling (Williams et al., 2009). Kommunikation med 
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föräldrar, rapportering mellan arbetspass, observation av barnet och byte av eventuell 

utrustning faller under kategorin indirekt omvårdnad enligt Williams et al. (1993).  

 

Övriga icke kliniska arbetsuppgifter som sjuksköterskan utför på avdelningen innefattar 

uppgifter som är relaterade till avdelningen i motsats till vårdande arbetsuppgifter som 

på något sätt relaterar till en patient. Detta kan vara exempelvis påfyllning av förråd, 

beställning av materiel och avdelningsmöten. Detta faller därför inte under endera 

direkt eller indirekt omvårdnad. Det gäller även sjuksköterskans personliga tid som 

ägnas åt utbildning, kontinuerlig professionell utveckling och måltider (Williams et al., 

2009). 

1.4 Att mäta sjuksköterskans arbetsbörda 

Sjuksköterskans arbetsbörda inom den neonatala intensivvården är mycket varierande 

med ständigt ökande svårigheter att planera bemanning och behov av stödjande 

funktioner. Det kan vara svårt att förutse personalbehov då patienternas 

intensivvårdsbehov på neonatalavdelningen är relaterat till många varierande faktorer 

som utvecklingsnivå, gestationsålder och sjukdomstillstånd. Det har visat sig att 

behovet av antalet sjuksköterskor samt deras kompetensnivå kan variera kraftigt under 

en arbetsdag. Aktivitetsnivån på den neonatala intensivvårdsavdelningen bestäms 

traditionellt genom att se på beläggningsstatistik och antal respiratorvårdade patienter 

(Spence et al., 2006). Hughes (1999) visar i sin litteraturöversikt hur sjuksköterskor på 

avdelningsnivå behöver mer information om olika metoder att förutse arbetsbörda för 

att effektivt kunna fördela sina resurser i relation till personalgruppens skicklighet och 

arbetets tidsåtgång. 

 

Ett problem för sjuksköterskorna ligger i svårigheten att matcha kompetens och 

erfarenhet med barnets intensivvårdsnivå och föräldrars behov. Ofta vårdar 

sjuksköterskan flera patienter samtidigt och det krävs stor kunskap och erfarenhet för 

att prioritera dessa barns behov. Barnens olika behov riskerar att hamna i konflikt 

(Spence et al., 2006). Det har visat sig i en studie av Northern Neonatal Network (1993) 

att den tid som sjuksköterskor på neonatala intensivvårdsavdelningar lägger på 

omvårdnaden av sina patienter varierar med beläggningsgraden. Då antalet 

sjuksköterskor per patient var högre tenderade de att lägga mer tid per timme till de 

patienter med ett mindre vårdbehov än de allvarligare sjuka. Det fanns dock inga bevis 
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för att detta beteende skulle påverka tiden med de svårt sjuka patienterna negativt om 

sjuksköterskorna hade ansett att dessa inte fått adekvat vård.   

 

Det finns flera instrument med olika infallsvinklar för att mäta sjuksköterskors 

arbetsbörda. Det finns skalor som ser till patientens sjukdomsgrad, sjukvårdsberoende, 

teknisk komplexitet i omvårdnaden och andra som ser till kvantiteten av omvårdnad 

som specifika patientgrupper genererar. Sjuksköterskors egna subjektivt skattade 

arbetsbörda korrelerar dåligt med resultat av objektiva skattningsinstrument av barnens 

vårdbehov. Mätinstrument för subjektiv skattning av arbetsbörda tar god hänsyn till 

individuella faktorer som skicklighet och erfarenhet. Svagheten i ett sådant instrument 

består i att bedömningen är gjord av individer med sina egna förutsättningar. Objektiva 

behovsmätningar på patienterna tar å andra sidan inte hänsyn till bland annat de 

individuella sjuksköterskornas kompetens och övriga faktorer på avdelningarna 

(Northern Neonatal Network, 1993; Spence et al., 2006).  

1.5 Aktivitetsbaserad mätning 

I Storbritannien används framförallt två olika sätt att mäta sjuksköterskors arbetsbörda 

inom den neonatala intensivvården. I en aktivitetsbaserad modell för att mäta den 

arbetsbörda varje patient genererar associeras en viss tidsåtgång till varje aktivitet som 

sjuksköterskan utför. Totaltiden räknas ihop i slutet av arbetsdagen till en summa efter 

vilken det är möjligt att styra exempelvis bemanning. Det är möjligt att tillföra 

information om skicklighet och erfarenhet i bedömningen. Kritiken mot de 

aktivitetsbaserade mätinstrumenten landar på att en bedömning av tidsåtgången för 

olika aktiviteter kommer att vara korrekt då den utformas men inte nödvändigtvis i 

framtiden. En aktivitetsbaserad mätning av arbetsbörda förutsätter att sjuksköterskans 

arbete är linjärt trots att flera behov ofta kan tillfredställas i samma handling. 

Vårdhandlingar kan ta olika lång tid beroende på situation och förutsättningar. Ofta är 

tiden en vårdhandling tar att utföra även beroende på patienten och inte bara 

sjuksköterskan (Hughes, 1999).   

 

Northern Neonatal Network (1993) genomförde en tidsstudie där man studerade hur 

många minuter omvårdnad per arbetad timme varje patient genererade för sin ansvariga 

sjuksköterska. Det visade sig att de sjukare barnen genererade ca 25 min omvårdnad 

per timme och de mindre sjuka barnen ca 15 min. Därutöver spenderade sjuksköterskan 

ca elva minuter per timme på avdelningsarbete som inte direkt riktar sig till 
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omvårdnaden. I studien tar man upp intensiva perioder som kateterisering av centrala 

kärl, transfusion och andra medicinskt tunga perioder som undantag. Dessa genererade 

inte någon extra sjukskötersketid i resultatet då de ansågs vara isolerade händelser som 

ofta inte var mer långvariga än 60-90 min och därför inte var representativa för en 

normal arbetsbelastning. Ett resultat var också att den tid som fullgångna barn tog av 

sjuksköterskan då det gällde exempelvis stöd vid amning överskred tiden som 

monitorering och övervak av ett sjukare barn tog.  

2 PROBLEMFORMULERING 

Det finns lite kunskap om hur sjuksköterskor inom den neonatala intensivvården 

fördelar sin tid under arbetsdagen. Modeller för att mäta arbetsbörda utgår ifrån barnets 

sjukdom eller de interventioner som utförs i patientnära omvårdnad. Det saknas en 

samlad bild av sjuksköterskearbetet inom den neonatala intensivvården som även 

inkluderar de arbetsuppgifter som inte är direkt vårdande, exempelvis dokumentation, 

rond, städning och anhörigvård. 

3 SYFTE 

Syftet var att undersöka vilka arbetsmoment en sjuksköterska på en neonatal 

intensivvårdsavdelning utför under ett arbetspass samt kartlägga hur tidsåtgången 

fördelar sig mellan dessa arbetsmoment. 

4 METOD 

En strukturerad tidsstudie genomfördes på en neonatal intensivvårdsavdelning. 

Strukturerad observation valdes då syftet med studien var att dokumentera specifika 

beteenden, händelser eller åtgärder. För att dokumentera observationerna användes 

tidssampling som beskrivet i Polit och Beck (2008) modifierat efter de erfarenheter av 

praktisk tillämpning som framkommer i artiklar av Williams et al. (2009) samt Birchall 

och Waters (1996). 

4.1 Urval 

Datainsamlingen pågick under en vecka (måndag till fredag). Tio stycken arbetspass 

ingick i studien fördelat lika på dag- och kvällstjänstgöring, kl. 07.00-15.30, eller 

13.30–21.30. Två personer utförde fem observationer vardera, ej under samma 
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arbetspass. Natt- och helgtjänstgöring observerades inte då mycket av den planerade 

verksamheten ligger nere under jourtid, dagtid på vardagar finns chefer och annan 

administrativ personal i tjänst. Planerad verksamhet som sker dagtid är exempelvis 

operationer och MR-undersökningar.  

 

Inklusionskriterier för sjuksköterskor som tillfrågades att ingå i studien var att de har 

arbetat på avdelningen i minst ett år och därmed har behörighet för att gå på akutlarm 

till förlossning och operation. Åtta olika sjuksköterskor följdes varav två observerades 

vid två tillfällen. Hänsyn togs inte till eventuell specialistutbildning då detta inte är ett 

krav för att anställas på aktuell neonatalavdelning. Sjuksköterskor att ingå i studien 

valdes ut av observatörerna inför kommande dygn på basis av inklusionskriterierna. För 

att undvika att samma sjuksköterska observerades flera gånger togs även hänsyn till 

schemat om flera sjuksköterskor vid samma arbetspass uppfyllde inklusionskriterierna. 

Observatörerna dokumenterade valet av sjuksköterskor att tillfråga om deltagande i 

studien i tjänstgöringslistan. Innan arbetspassets början tillfrågades sjuksköterskan 

angående deltagande i studien och erhöll skriftlig deltagarinformation.  

4.2 Datainsamlingsmetod 

Observatörerna är legitimerade sjuksköterskor med erfarenhet av neonatal intensivvård 

på den avdelning där observationerna genomfördes. Observationerna dokumenterades 

med fem minuters intervall. Innehållet i sjuksköterskearbetet bedömdes som 

generaliserbart genom att anta att sjuksköterskan har utfört samma uppgift under de 

fem minuterna.  

 

En testobservation på två timmar per observatör genomfördes veckan innan studiens 

början med syfte att ge observatörerna möjlighet att testa metoden och diskutera 

dokumentationstekniken. Två sjuksköterskor som ansvarade för olika patienter på 

samma sal observerades en vardag mellan kl 09:00 - 11:00.  Efter testobservationen 

jämförde observatörerna sina anteckningar och ansåg att dokumentationen var 

tillräckligt likartad för att kunna klassificeras i efterhand och det bestämdes därför att 

dokumentationen av observationerna skulle ske utan förbestämda termer eller begrepp. 

Regeln kring observationsmetoden att ge ett fönster på upp till 60 sekunder vid 

inaktivitet bestämdes samt att observatörerna inte skulle följa med in på rond eller till 

förlossning/operation.  
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Observatörerna hade egen klocka som ställdes mot klockan på sjuksköterskans dator. 

Var femte minut dokumenterades vilket arbetsmoment som sjuksköterskan utförde, om 

sjuksköterskan inte utförde något moment observerades hon upp till 60 sekunder till 

något arbetsmoment påbörjades som då dokumenterades. Om inget moment påbörjades 

inom 60 sekunder dokumenterades femminuters intervallet som ”tillgänglig tid”. Den 

tid som sjuksköterskan spenderade i personalrummet under lunch/fika/middag 

dokumenterades som ”rast”. När sjuksköterskan gick iväg på rond eller externt uppdrag 

till förlossning/operation följde inte observatören med, hela tiden som sjuksköterskan 

var borta dokumenterades som tid spenderad på respektive aktivitet. Dokumentationen 

skedde manuellt på papper, inget formulär eller övriga regler tillämpades.   

 

4.3 Analys 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 

beskriver sjuksköterskans arbete på tre nivåer och har använts för att kategorisera och 

sortera de observerade arbetsmomenten. För att få en övergripande uppställning av 

sjuksköterskans arbete användes kompetensbeskrivningens tre huvudsakliga 

arbetsområden; omvårdnadens teori och praktik; forskning, utveckling och utbildning 

samt ledarskap. Under de huvudsakliga arbetsområdena fördelar sig elva stycken 

kompetensområden som i sin tur definieras innehållsmässigt med hjälp av 

delkompetenser. I ett första steg klassificerades de dokumenterade observationerna och 

sorterades in under lämplig term benämnt Observerat moment.  De observerade 

arbetsmomenten läggs in under lämplig delkompetens med utgångspunkt i 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (a.a.).  

 

De tolv delkompetenserna sorterades vidare in under lämpligt kompetensområde som i 

sin tur är placerade under ett av de tre huvudsakliga arbetsområdena (Figur 1). 

Socialstyrelsen definierar elva kompetensområden varav åtta ansågs relevanta för att 

inrymma observationsmaterialet, övriga tre kom helt att uteslutas. De observerade 

momenten Rast och Tillgänglig tid kom att stå som en separat grupp utan att sorteras 

vidare in som delkompetens, kompetensområde och arbetsområde (Socialstyrelsen, 

2005). 
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Figur 1 Kategorisering av sjuksköterskans arbete utifrån observerade moment 

till huvudsakliga arbetsområden. 

 

De 23 kategorierna av observerade arbetsmoment sorterades även in i en uppdelning av 

tre vårdområden: direkt omvårdnad, indirekt omvårdnad samt övrigt arbete (Williams 

et al., 2009; Williams et al., 1993). Även Jinks och Hope (2000) delade in sina 

observationer i direkt och indirekt omvårdnad. Det verkar dock råda en osäkerhet i 

litteraturen angående hur sjuksköterskans dokumentation skall klassificeras. I denna 

studie valdes att klassificera dokumentation som indirekt omvårdnad, då detta 

arbetsmoment ofta genomförs i samband med arbetspassets avslut och därmed inte 

anses vara en del av det patientnära arbetet.  

 

Min, Max och Medianvärden används som statistiska variabler för att åskådliggöra 

tidsfördelningen per observerat arbetspass mellan de 23 observerade arbetsmomenten 

(Ejlertsson, 2003). 

  

I Tabell 1 samt Figur 2 är rast och tillgänglig tid borträknade då dessa delkompetenser 

inte går att sortera in under ett kompetensområde. I Figur 3 är endast rasten borträknad 

då tillgänglig tid ingår i kategorin övrigt arbete.  
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5 ETISKA ASPEKTER 

Studien genomfördes inom den ordinarie verksamheten på avdelningen. Det var 

sjuksköterskan i sitt arbete som var mål för observationerna och barnen blev indirekt 

observerade. Barnens föräldrar informerades om att en tidsstudie pågick på avdelningen 

där sjuksköterskans arbetsmoment observerades. Detaljer om patienterna registrerades 

inte då sjuksköterskans arbetsmoment var i fokus. Data som används i resultatet 

kommer inte att kunna härledas till någon specifik sjuksköterska eller arbetspass.  

Datainsamlingen genomfördes i samförstånd med vårdavdelningens sjuksköterskor och 

chefssjuksköterska. Information angående studien gick ut till avdelningens personal 

genom information på en arbetsplatsträff, E-post till arbetsgruppen samt anslag inne på 

avdelningen. Observatörerna var inte i tjänst som sjuksköterskor under studien och 

klargjorde för all personal i tjänst på aktuell sal att de inte skulle ge någon assistans i 

arbetet så länge det inte var fara för någon patients liv. 

 

Studien blev godkänd av Röda Korsets Högskolas etiska granskningsnämnd för 

empiriska studentarbeten D-nr 12/2010. Samt genomfördes med godkännande av t.f. 

verksamhetschef.  

6 RESULTAT 

De 69 observerade arbetsmomenten presenteras som kategorier utifrån de 

delkompetenser som ingår i respektive kompetensområde för sjuksköterskan.  

6.1 Sjuksköterskans kompetensområden 

Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap 

 Delkompetens: tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov.  

Skötning: Vändning, temp, blöjbyte, byta bo, bädda rent, mata, kängurumetod. 

Procedurer: sugning i tub/oralt, handventilering, insättning av urinkateter. 

Provtagning: Inkluderar även remisshantering.  

Vätskebalans/matbeställning: Räkna vätskebalans och skriva matbeställning på 

morgonen.  

Assistera kollega: Aktivt utföra direkt eller indirekt vårdande uppgifter för att 

avlasta en kollega. Gäller alla uppgifter som omvårdnad, hygienarbete, 

samordning osv.  



 

  13 

 Delkompetens: Hantera läkemedel på adekvat sätt med kunskap inom 

farmakologi.  

Läkemedelsberedning: Hämta läkemedel, förbereda dropp, hämta och förbereda 

i.v. nutrition. 

Läkemedelsadministrering: Ge läkemedel p.o. eller i.v., byta sprutpump, justera 

inställningar på infusionspumpar. 

 Delkompetens: Dokumentera enl. gällande författning. 

Dokumentation: Skriva i patientens journal och övervaksblad på salen. 

Läkemedeldokumentation: Dokumentation i journal. 

 Delkompetens: Ta del av relevant journalhandling. 

Läsa journal: Läsa i egen patients datorjournal, läkemedelsjournal samt 

övervaksblad.  

 Delkompetens: organisera och/eller delta i teamarbetet. 

Rapport: Rapport mellan sjuksköterskor eller till barnsköterska, skriva 

omvårdnadsordinationer till barnsköterska på övervaksblad. 

Hämta material/Förberedande arbete inför omvårdnad eller läkarassistans: 

Hämtning och iordningställande av material och apparatur som skall användas i 

anslutning till hämtningen. Hämta mat från mjölkköket. Felsökning av 

apparatur i bruk. 

Bemötande, information och undervisning 

 Delkompetens: I dialog med närstående ge stöd och vägledning. Ge 

information till närstående. 

Anhörigstöd: Samtal med föräldrar samt patientnära stöd då syfte är att 

instruera föräldrar i omvårdnad.  

Undersökningar och behandlingar 

 Delkompetens: delta i undersökning och behandling. 

Assistera i undersökning och behandling: Vid inläggning av centrala katetrar, 

utförande av röntgen-, magnetkamera- och ultraljudsundersökningar samt 

förflyttning till/från operation och förlossning. Externt uppdrag till 

förlossning/operation.  
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Främjande av hälsa och förebygga ohälsa 

 Delkompetens: Förebygga smitta och smittspridning. 

Städning/Hygienarbete: Handhygien, städa och plocka undan material och 

apparater. Iordningställa apparatur som skall vara färdiga att använda i akuta 

situationer. Fylla på förråd.  

Personlig och professionell utveckling 

 Delkompetens: Engagera sig i personlig och professionell 

kompetensutveckling. 

Möte/Patientfallsdiskussion: Personalmöten, handledning, genomgång av 

patientfall, interna utbildningar under arbetstid. 

Utbildning 

 Delkompetens: Ha förmåga att handleda och utbilda medarbetare. 

Kollegialt stöd: Då en kollega vill diskutera kring omvårdnaden av sin patient 

alt. Att observerad sjuksköterska vill diskutera med kollega.  

Arbetsledning 

 Delkompetens: Medverka i verksamhetsplanering och uppföljning. 

Arbetsplatsansvarig: Arbetsplatsansvar samt även kortare samtal med chef eller 

bemanningsassistenter. Passbyte, koordinera patienter med kollegor. Byte av 

patientsal under pågående arbetspass, koordinera raster och fackligt arbete. 

Samverkan i vårdkedjan 

 Delkompetens: Planera, konsultera, informera och samverka med andra 

aktörer i vårdkedjan. 

Rond. 

Läkarkonsultation: Samtalstid med avdelningens egna läkare samt externa 

konsulter utanför ronden.  

Samordning: Samordna externa kontakter i vårdkedjan som tolk, BB-avdelning, 

kurator o.s.v. 

Övrig tid 

Rast: Tid spenderad i personalrum. 

Tillgänglig tid: Tid då sjuksköterskan inte utför något specifikt arbetsmoment 

men är tillgänglig för arbete. 
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6.2 Tidsfördelning 

Sjuksköterskorna använde majoriteten av sin tid inom kompetensområdet 

omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap. Resterande tid fördelades över de 

övriga sju kompetensområdena (Tabell 1). Inom kompetensområdet 

omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap domineras tidsåtgången av 

arbetsmoment rörande skötning och läkemedelshantering (beredning, administration 

och dokumentation). Skötning är den kategori av arbetsmoment som sjuksköterskorna 

använder enskilt mest tid till (Tabell 2). 

 

Tabell 1 Fördelning av tid i minuter och i procent av total observerad tid över sjuksköterskans 

kompetensområden (rast och tillgänglig tid borträknad). 

Kompetensområden 
Minuter 
totalt 

Procent av 
total tid 

Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap 2895 71,13% 

Undersökningar och behandlingar 345 8,48 % 

Samverkan i vårdkedjan 310 7,62 % 

Bemötande, information och undervisning 200 4,91 % 

Arbetsledning 135 3,32 % 

Främjande av hälsa och förebygga ohälsa 70 1,72 % 

Personlig och professionell utveckling 65 1,60 % 

Utbildning 50 1,23 % 

Total observerad tid 4070  100 % 

 

 

Vissa arbetsmoment utfördes inte under alla observerade arbetspass. De kategorier av 

arbetsmoment som inte utfördes under minst hälften av de observerade arbetspassen 

var; provtagning, möte/patientfalls diskussion, kollegialt stöd samt samordna externa 

kontakter i vårdkedjan (Tabell 2). 
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Tabell 2 Fördelning av tid presenterat som totalt antal observerade minuter över samtliga observationer. 

Den observerade totaltiden, min-, max och medianvärden för de enskilda kategorierna angett i minuter.  

Kolumnen D/I/Ö anger om respektive kategori faller under Direkt-, Indirekt omvårdnad eller Övrigt 

arbete. 

Observerat moment 
Minuter 
totalt Min Max Median D/I/Ö 

Omvårdnadens teori och praktik      

Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap      

Skötning 605 20 100 62,5 D 

Läkemedelsberedning 355 5 70 35 I 

Rapport 340 10 60 27,5 I 

Hämta material/Förberedande arbete inför  
omvårdnad eller läkarassistans 310 0 60 35 I 

Dokumentation 285 10 65 25 I 

Läkemedelsadministration 235 15 65 20 D 

Läsa journal 200 0 35 25 I 

Assistera kollega 160 0 65 15 D 

Vätskebalans/Matbeställning 145 0 25 15 I 

Läkemedelsdokumentation 105 0 25 15 I 

Provtagning 100 0 45 15 D 

Procedurer 55 0 15 7,5 D 

Bemötande, information och undervisning      

Anhörigstöd 200 0 40 20 I 

Undersökningar och behandlingar      

Assistera i undersökning och behandling 345 0 110 25 D 

Främjande av hälsa och förebygga ohälsa      

Städning/Hygienarbete 70 0 70 10 Ö 

Forskning, utveckling och utbildning      

Personlig och professionell utveckling      

Möte/Patientfallsdiskussion 65 0 50 32,5 Ö 

Utbildning      

Kollegialt stöd 50 0 20 10 I 

Ledarskap      

Arbetsledning      

Arbetsplatsansvar 135 0 55 15 Ö 

Samverkan i vårdkedjan      

Rond 155 0 40 15 I 

Läkarkonsultation 
(Avdelningens egna läkare samt externa konsulter) 115 0 30 15 I 

Samorda externa kontakter i vårdkedjan 40 0 30 5 I 

Övrig tid      

Rast 535 15 105 52,5  

Tillgänglig tid 205 0 90 15 Ö 

Total observerad tid 4810         
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6.2.1 Uppdelning av arbete i arbetsområden och vårdområden 

Av de tre huvudområden som socialstyrelsen har identifierat ägnas mer än tre 

fjärdedelar till omvårdnadens teori och praktik (Figur 2), vi kan i Figur 3 se hur den 

tiden fördelar sig ojämnt mellan direkt och indirekt omvårdnad.  

 

 

Figur 2 Fördelning i procent av total arbetstid på de tre huvudsakliga arbetsområdena (rast och tillgänglig 

tid är borträknat). 

 

Figur 3 Fördelning i procent av total arbetstid på de tre vårdområdena (rast borträknad, tillgänglig tid 

ingår under kategorin övrigt arbete). 
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7 DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

Metoden med fem minuters tidssampling har visat sig vara lättanvänd och hanterbar i 

den här mindre studien där syftet var att kartlägga och beskriva arbetsuppgifter och 

tidsåtgång. Williams et al. (2009) använde denna tidsram och observerade ögonblick av 

sjuksköterskans arbetsmoment var femte minut under tidsperioden 06.00-24.00. 

Femminuters intervall valdes även av Birchall och Waters (1996) då de ansåg att 

femminuters intervaller var tillräcklig frekventa för att kunna ge en detaljerad 

information och fortfarande kunna observera subjektet på ett tillförlitligt sätt. 

 

Ett antal svagheter med metoden med fem minuters tidssampling har identifierats under 

observationstiden. Det hände ofta att den observerade sjuksköterskan utförde flera 

arbetsmoment samtidigt exempelvis att undervisa föräldrar, observera barnet och ta 

prover. I resultatet kommer bara ett av arbetsmomenten att visa sig för att endast ett av 

arbetsmomenten dokumenterades. Det kunde vara svårt för observatören att avgöra vad 

som var huvudarbetsmomentet för tillfället. Vid flera tillfällen utförde den observerade 

sjuksköterskan flera olika arbetsmoment under samma fem minuters intervall vilket 

även det resulterar i att ett antal arbetsmoment inte registrerades.  

 

Observationerna dokumenterades fritt utan hjälp av någon form av standardmall. Detta 

valdes för att observatörerna skulle ha möjlighet att identifiera nya arbetsuppgifter 

under datainsamlingens gång. Den ostrukturerade dokumentationen krävde en viss 

förförståelse av observatörerna för att de skulle se vad sjuksköterskan utförde som 

huvudsaklig arbetsuppgift vid varje tillfälle utan att behöva fråga. Eftersom 

råmaterialet, de observerade momenten, var ostrukturerat behövdes en mall för att göra 

en kategorisering. Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor upplevdes 

som lämplig att använda för att det var tydligt hur de observerade momenten kunde 

delas in i kompetensbeskrivningens delområden. Kompetensbeskrivningen delar in 

sjuksköterskans kompetens i tre nivåer. De observerade momenten och 

kategoriseringen av dem resulterade i två rubriknivåer under kompetensbeskrivningens 

lägsta nivå, delkompetenser.  På grund av de fem rubriknivåerna blev det svårt att 

beskriva och presentera metoden för kategoriseringen på ett tydligt sätt.  
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Polit och Beck (2008) skriver att det är en risk för att observatören påverkar beteendet 

hos den som observeras. Det är möjligt att den observerade sjuksköterskan ändrar sitt 

beteende för att ”det skall se bra ut”, döljer sina känslor eller uppträder annorlunda. För 

att undvika detta försökte observatörerna hålla ett avstånd från sjuksköterskan. 

Exempelvis kunde observatörerna sitta bakom ett skrivbord och ha uppsikt över 

patientplatserna. Det arbetade upp till fyra personal på varje sal och att observatörerna 

bar sjukhuskläder gjorde att de smälte in i miljön på ett naturligt sätt.  

 

Då observatörerna var legitimerade sjuksköterskor med god kännedom om 

verksamheten uppstod några etiskt problematiska situationer då den observerade 

sjuksköterskan ville be observatören om hjälp. Det var svårt med gränsdragningen 

angående observatörernas skyldighet att ingripa i omvårdnadsarbetet. Det hände att 

flera kritiskt sjuka patienter vårdades i samma sal och sjuksköterskorna periodvis var 

underbemannade. Vid ett tillfälle ingrep observatören och utförde en endotrakeal 

sugning. Det kan vara en fördel att använda observatörer som inte är behöriga att vårda 

patienter även om den legitimerade sjukvårdspersonalens kunskap om det arbete som 

observeras är värdefull.  

 

Nackdelen med att inte observera natt och helgarbete var att resultatet inte speglar den 

tiden då sjuksköterskorna har tilläggsuppgifter som arbetsplatsansvarig då chefer och 

administratörer inte finns tillgängliga. Till viss del fångas det arbetet upp då chefer och 

administration slutar sin arbetsdag kl 16:00 på eftermiddagen och en sjuksköterska är 

arbetsplatsansvarig för bemanning och beläggning på avdelningen fram till 

kvällspassets slut kl 21:30. Vid några av de observerade kvällspassen var den 

observerade sjuksköterskan arbetsplatsansvarig.  

7.2 Resultatdiskussion 

En stor del av sjuksköterskans totala arbetstid spenderas inom kompetensområdet 

omvårdnadens teori och praktik. Två tredjedelar av den tiden spenderas på uppgifter som 

inte är direkt omvårdnad (Figur 3).  

 

Resultatet tyder på att sjuksköterskor i sin yrkesroll är splittrade och spenderar mycket tid 

till olika uppgifter i periferin borta från patientsängen. I Tabell 2 presenteras 23 olika 

kategorier av arbetsmoment. Det råder en obalans i hur tiden fördelas mellan dessa 

olika moment och arbetspass, därmed finns en risk för att sjuksköterskan kan få svårt 
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att prioritera i vissa situationer och inte tilldelas tillräckligt lång tid för att lösa någon av 

uppgifterna tillfredställande. 

 

Arbetsplatsens design och arbetets karaktär vad gäller andra variabler än patientens 

sjukdomsgrad har visat sig stå för en betydande del av variabiliteten i sjuksköterskornas 

arbetsbörda. Enligt Ayse (2009) står arbetsplatsrelaterade faktorer som dåligt planerade 

patientrum eller dåligt organiserade förråd och lagerhållning av material för upp till 40 

procent av den upplevda arbetsbördan. Som vårt resultat visar spenderar sjuksköterskan 

mellan noll och sextio minuter av varje arbetspass på att förbereda och hämta material 

(Tabell 2). Som Figur 2 visar går hela 54 procent av den totalt arbetade tiden åt till 

indirekt omvårdnad som till stor del består av arbete med organisation av omvårdnad, 

material och samverkan i vårdkedjan. Ayse (2009) beskriver detta som organisatoriska 

faktorer som bör effektiviseras för att sjuksköterskan skall kunna ge en effektivare, 

säkrare och mer kvalitativ vård. Att 17 av de 23 observerade arbetsmomenten utfördes 

inte under vissa arbetspass visar även på att arbetsdagen är oerhört varierande och att en 

stor del av arbetsdagens upplägg är mycket osäkert.   

 

Enligt Socialstyrelsen skall vården inte bara bedrivas med säkerhet och kvalitet utan 

även med en specifik betoning på kostnadseffektivitet (SOSFS 2005:12). De aktiviteter 

som sjuksköterskor utför på intensivvårdsavdelningar är inte alltid relaterade till deras 

utbildning, träning eller skicklighetsnivå (Adomat & Hicks, 2003). Vårt resultat pekar 

på att flera av de arbetsmoment som sjuksköterskor utför skulle kunna läggas på annan 

personal. Det handlar om arbetsuppgifter som visserligen ligger inom sjuksköterskans 

arbetsområde men inte är begränsade till att utföras av en legitimerad person. Det kan 

handla om att fylla på förråd, hämta material, städning eller administrativa uppgifter 

som en undersköterska, chef eller sekreterare kunde utföra. Individuella omständigheter 

gör att det ibland är lämpligt med denna arbetsfördelning, men generellt kan en 

ihållande missmatch mellan sjuksköterskans reella kompetens och hur den utnytjas leda 

till en omvårdnad som är ineffektiv och potentiellt bristfällig (Jinks & Hope, 2000).  

 

Under den observerade arbetsveckan ägnade sjuksköterskorna totalt 12,3 procent till att 

hantera läkemedel (både förberedelse och administration). Liknande fynd har gjorts i en 

tidigare studie där man fann att sjuksköterskor på neonatalavdelningar spenderar totalt 

en tiondel av sin tid till medicinrelaterade aktiviteter (Ridge & While, 1995). Dessa två 
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kategorier berördes under alla observerade arbetspass. Som mest ägnade en 

sjuksköterska i vår studie 70 minuter av sin arbetsdag inne i läkemedelsrummet för att 

bereda läkemedel som minst fem minuter. En stor del av sjuksköterskornas tid ägnas åt 

hantering av läkemedel, för att effektivisera arbetet och frisätta en stor andel 

sjukskötersketid skulle vissa av dessa uppgifter kunna skötas av exempelvis en 

apotekstjänst. Inom specialiserad sjukvård, såsom neonatal intensivvård, skulle en 

sådan service även kunna reducera risken för fel i hantering av läkemedel (Ridge & 

While, 1995). Läkemedelshantering är en av de vanligaste arbetsuppgifterna inom 

sjukvården och är ett riskområde inom hälso- och sjukvård. Avvikelser i samband med 

läkemedelshantering kan vara felaktig ordination, feltolkning av ordination, felaktig 

spädning, administreration vad gäller dosering, tidpunkt eller patientens identitet (Öhrn, 

2009). 

 

Vårt resultat pekar på att sjuksköterskearbetet fördelas över många olika arbetsmoment 

av både praktisk och administrativ karaktär som varierar kraftigt mellan olika 

arbetspass. Detta är en potentiell risk som Suresh et al. (2004) bekräftar i sin studie av 

vilka faktorer som ligger bakom rapporterade incidenter med risk för skada för 

patienten. Dålig följsamhet av protokoll eller policy är den enskilt högsta orsaken 

medan ouppmärksamhet, dålig kommunikation, dokumentationsfel och distraktion alla 

förekommer i över tio procent av de rapporterade incidenterna.  

 

I en analys av vilka faktorer som spelar störst roll vid uppkomsten av händelser som 

kunde ha lett till allvarliga konsekvenser för patienten stod den mänskliga faktorn som 

enskild förklaring för endast 6,1 procent av de inträffade händelserna. Den mänskliga 

faktorn i kombination med arbetsmiljö stod för 22,4 procent och i kombination med 

systemrelaterade faktorer 12,2 procent av de inträffade händelserna (Tourgeman-

Bashkin, Shinar & Zmora, 2007). Organisationspolicy relaterad till omvårdnads- och 

medicinska procedurer, arbetstider, skiftens organisation och personalens utbildning 

spelar stor roll i risken för att händelser med risk för allvarliga konsekvenser kan 

inträffa (a.a.).  

  

För att bedöma kraven på arbetsbörda är det viktigt att veta hur mycket tid 

sjuksköterskor inom neonatal intensivvård spenderar med att ge direkt vård till 

patienterna. I sin studie kunde Williams et al. (1993) inte direkt kalkylera hur lång tid 
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varje omvårdnadsaktivitet tog, men deras resultat visade att vissa aktiviteter upptog en 

sjuksköterskas hela uppmärksamhet oavsett om barnet har assisterad ventilation eller är 

speciellt sjuk exempelvis vid transport av barn.  

 

Enligt vårt resultat spenderade sjuksköterskorna mellan 0 och 110 minuter med att 

assistera vid undersökningar eller behandlingar, vissa av dessa fall involverade att följa 

patienten till röntgenundersökningar, operation eller förlossning. Den dagen som en 

sjuksköterska var upptagen i 110 minuter med att assistera i undersökning och 

behandling finns en risk att hela hennes uppmärksamhet under långa perioder har 

fokuserats enbart på det. Då sjuksköterskor ofta vårdar flera patienter är risken att 

vården av de som inte ligger inför en mer akut undersökning eller behandling blir 

nedprioriterade under långa perioder. 

 

På en kirgurisk- och en rehabiliteringsavdelning för vuxna patienter hade man ägnat 70 

respektive 62 procent av tiden till indirekt omvårdnad (Jinks och Hope, 2000). Vi fann 

att det ägnades mindre tid (54 procent) till indirekt omvårdnad på den observerade 

neonatalavdelningen.  I en observationsstudie av Zupandic och Richardson (2002) inom 

neonatal intensivvård angående andelen tid som ägnas till patienten relaterat till olika 

personalkategorier hade all sjukvårdspersonal tillsammans ägnat 59 procent av tiden till 

direkt patientvård. På den observerade avdelningen ägnades endast 35 procent av 

sjuksköterskornas tid till direkt omvårdnad. Liknande resultat har Myny et al. (2009) 

funnit i sin studie, där sjuksköterskorna hade ägnat 32,2 procent av sin tid till direkt 

omvårdnad. Detta kan vara ett resultat av att bemanningen skiljer avsevärt mellan olika 

avdelningar både sett till personaltäthet och vilken kompetens som finns representerad. 

Det kan även vara en skillnad i vårdens utformning då Myny et al. (2009) undersökte 

en kirurgisk- och en internmedicinsk avdelning. Då vi endast undersöker 

sjuksköterskans arbetssituation och hur deras tid fördelas mellan olika uppgifter och till 

patienten kan det antas att resultatet skulle se annorlunda ut om även 

barnsköterskor/undersköterskor skulle vara inkluderade. De ägnar uppskattningsvis mer 

tid åt direkt omvårdnad då sjuksköterskorna har andra uppgifter som måste prioriteras. 

Detta gör att resultatet felaktigt skulle kunna tolkas som att patienterna på 

neonatalintensiven inte behöver mer än de 35 procent av sjuksköterskans tid som syns i 

Figur 3 som direkt omvårdnad.      
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Tiden då sjuksköterskan ägnar hela sin uppmärksamhet åt patientens föräldrar 

(anhörigstöd) var som minst noll minuter under vissa pass och aldrig mer än 40 minuter 

totalt under ett enskilt arbetspass (Tabell 2). Anhöriga, föräldrarna eller syskon som 

fallet är inom den neonatala intensivvården, kräver mycket stöd och undervisning och 

det råder en viss diskrepans mellan vad vårdpersonal tror att patientens föräldrar 

upplever som mest stressande i situationen med att ha sitt barn på en 

intensivvårdsavdelning och vad föräldrarna själva tycker att de behöver (Aldridge, 

2005).  Föräldrar till barn som vårdas på intensivvårdsavdelningar är inte så bekymrade 

över hur information kommuniceras utan mer att den överförs på ett ärligt och direkt 

sätt. Föräldrar behöver mycket information vid sidan av patientsängen angående 

sjukdomsförlopp, prognos, behandlingar och patientens komfort (a.a.). Som resultatet 

visar spenderar sjuksköterskor endast 35 procent av den totalt arbetade tiden i direkt 

omvårdnad av sin patient, detta innebär att mycket föräldrastöd endast kan ske under 

den begränsade tiden då sjuksköterskan utför en omvårdnadshandling på barnet och 

föräldrarna är närvarande. En del av den tiden sjuksköterskor spenderar vid patientens 

sida läggs på att assistera läkare i undersökningar och behandlingar som i del fall 

innebär sterilt arbete och att föräldrarna enligt lokala riktlinjer då inte får närvara inne 

på patientsalen. Av den tiden som återstår av sjuksköterskans tid vid patientens sida och 

därmed möjlighet att informera och stödja anhöriga vid patientsängen bortfaller 

ytterligare tid då de anhöriga inte befinner sig vid patienten av olika anledningar.  

 

Forskning och utbildning beskrivs i Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (2005) 

som ett av sjuksköterskeprofessionens huvudområden. Den ges där lika stor betydelse 

som kompetensområdet omvårdnadens teori och praktik. I vår studie ägnade 

sjuksköterskorna endast tre procent av den observerade tiden till Forskning och 

utbildning, medans 86 procent ägnades till Omvårdnadens teori och praktik (Figur 2).  

Även sjuksköterskornas internationella etiska kod framhåller att sjuksköterskan i sin 

profession har ansvar för att utarbeta och tillämpa riktlinjer inom forskning och 

utbildning i yrkesområdet (Svensk sjuksköterskeförening, 2007).  Vårt resultat tyder på 

att sjuksköterskorna i sitt dagliga arbete inte ägnar någon tid till att förkovra sig i ny 

forskning eller till utbildning.  Organiserade utbildningar externt eller internt på 

avdelningen brukar inte förekomma kontinuerligt och just denna vecka kanske inte är 

representativ i det avseendet. Under kompetensområdet forskning och utveckling ligger 

även personalhandledning, genomgång av patientfall och den tid av kollegialt stöd då 
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sjuksköterskor utbildar varandra genom att diskutera sina patienter. Även i det 

hänseendet pekar resultatet på att forskning och utbildning inte är en prioriterad del av 

sjuksköterskans dagliga arbete.  

7.3 Slutsatser 

Sjuksköterskearbetet är uppdelat mellan många olika arbetsmoment och arbetsområden, 

det finns en risk för att sjuksköterskorna får mycket svårt att prioritera i vissa situationer 

och att man inte får tillräckligt lång tid för att lösa någon av de många uppgifterna 

tillfredställande. Det kan av detta skäl vara rimligt att se över sjuksköterskerollen och de 

uppgifter hon tilldelas som leder iväg från patientsängen. 

7.4 Klinisk betydelse 

Det är hög tid att definiera vad sjuksköterskor skall spendera sin tid på och vad som är 

prioriterat arbete. Om vård skall bedrivas säkert och kostnadseffektivt är det av 

grundläggande betydelse att personalens kompetens används optimalt. Sjuksköterskor får 

spendera mycket tid på okvalificerade uppgifter som tar en stor del av deras koncentration 

och ökar riskerna för misstag och samtidigt ta ansvar för kvalificerade uppgifter som inte 

nödvändigtvis ingår i deras utbildning. Det är därför av stor klinisk betydelse att fördjupa 

debatten om sjuksköterskors kompetens och ansvarsområden med hjälp av observationer av 

verkligheten. 

7.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Med metoden som använts i vår studie går det inte att dra några slutsatser om ifall 

andelen tid som ägnas åt patienten relaterar till sjukdomsgraden. Williams et al. (1993) 

fann att den kvantitet av omvårdnad som en neonatal intensivvårdspatient behövde inte 

var relaterat till hur sjukt denne var. För att kunna relatera hur mycket tid omvårdnaden 

av ett barn tar i förhållande till dess sjukdomsgrad behöver tidstudier genomföras som 

även undersöker barnets sjukdomstillstånd/vårdbehov med hjälp av 

vårdtyngdsinstrument som exempelvis SNAP (Richardson, Grey, McCormick, 

Workman & Goldmann1993; Sutton et al., 2002). Det behövs även mer detaljerade 

tidsstudier där observationerna utgår ifrån vilka arbetsmoment som utförs på barn med 

olika typer av sjukdom eller i olika gestationsveckor. I vår studie observerades vilka 

arbetsmoment sjuksköterskan utförde oavsett vilket barn hon vårdade eller hur många 

barn hon ansvarade för.  
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Inom den neonatala intensivvården används idag undersköterskor/barnsköterskor i hög 

grad. På den observerade avdelningen är bemmaningsmålet att 50 procent av den 

tjänstgörande personalen skall vara sjuksköterskor och 50 procent skall vara 

undersköterskor/barnsköterskor. Det är av stor vikt att även utreda vad denna 

personalgrupp gör för att kompensera den tid sjuksköterskorna inte har möjlighet att 

spendera nära patienten. 
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