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SAMMANFATTNING 

  

Syfte: Studien syftade till att undersöka nyutexaminerade kvinnliga sjuksköterskors 

upplevelser avseende rondsituationen och arbetsledarrollen.  

 

Metod: Kvalitativ deskriptiv studie. Åtta semi- strukturerade intervjuer genomfördes och 

analyserades med innehållsanalys.  

 

Resultat: Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever svårigheter att hantera ronden och rollen 

som arbetsledare. Trots sitt omvårdnadsansvar upplever sjuksköterskan att omvårdnaden 

prioriteras ner och att mer tid går till att fördela och utföra läkarordinationer i det dagliga 

arbetet. På arbetsplatserna saknas rondstruktur och praktisk vägledning i hur en rond ska gå 

till, vilket även upplevs som bristfälligt under utbildningens gång. Det finns otillräcklig 

kunskap och tid för att förbereda sig för en rond på bästa sätt. Sjuksköterskorna har olika 

upplevelser, både negativa och positiva, av den kommunikation som finns med läkare under 

rondsituationer. Att arbetsleda är svårt dels på grund av utbildningens otillfredsställande 

förberedelser och dels på grund av svårigheterna att som ny personal på arbetsplatsen 

förväntas ta kommando och för första gången leda en annan yrkesgrupp. 

 

Slutsats: Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever svårigheter att hantera rondsituationer på 

grund av bristande struktur samt problematik i rollen som arbetsledare för omvårdnaden. 

Kommunikation och samarbete mellan läkare och sjuksköterska har stor betydelse för rondens 

utgång. Omvårdnad upplevs generellt vara nedprioriterat i förhållande till medicinsk 

vetenskap. 

 

 

 

Nyckelord: Sjuksköterska, rond, yrkesprofessioner, arbetsledare, kommunikation 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Objective: The study aims to examine newly qualified female nurses' experiences regarding 

the ward round and leadership role. 

 

Method: Qualitative descriptive study. Eight semi-structured interviews were conducted and 

analyzed using content analysis. 

 

Results: Graduate nurses are experiencing difficulties in managing the round and the 

leadership role. Despite their nursing responsibilities they experience a lack of priority in 

nursing, and that most time is spent to distribute and perform medical prescriptions in their 

daily work. The workplace has no structure and practical guidance regarding rounds, which is 

also perceived as deficient during the education. There is insufficient knowledge and time to 

prepare for a round in the best way. The nurses have different experiences, both positive and 

negative, of the communication with doctors during round situations. The leadership role is 

difficult partly because of inadequate preparation and training. Also because of the difficulties 

in which the newly graduated nurse in the new workplace is expected to take command, and 

for the first time take the lead of a different profession. 

 

Conclusion: Newly graduated nurses are experiencing difficulties in managing the ward 

round due to lack of structure as well as problems in the leadership role of nursing. 

Communication and cooperation between doctors and nurses are of great importance for the 

round outcome. Nursing is generally perceived to not be prioritized in relation to medical 

science. 
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BAKGRUND 

ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod (ICN, 2006) och Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) presenterar vad som förväntas av en 

legitimerad sjuksköterska och det ansvar som vilar på honom/henne. En kort men 

representativ beskrivning utifrån kompetensbeskrivningen och koden kan lyda som följer: 

sjuksköterskan skall visa ett professionellt bemötande med etiska värdegrunder, arbeta utifrån 

sin huvudkompetens omvårdnad samt kunna hantera och utföra medicintekniska moment. 

Vidare krävs att sjuksköterskan kritiskt ska kunna granska och reflektera över vårdkvalitet 

och vara ajour med ny omvårdnadsforskning samt ha förmåga att arbetsleda och undervisa. 

Det etiska förhållningssättet löper som en röd tråd genom sjuksköterskans yrkesutövande och 

kräver analys, reflektion och diskussion. För att detta skall hållas uppdaterat och 

välfungerande finns ICN:s etiska koder (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor delar upp beskrivningen i tre 

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

ledarskap. Denna kompetensbeskrivning har författats i syfte att ”tydliggöra sjuksköterskans 

profession och yrkesutövning” och kan dessutom användas vid utformandet av kursplaner på 

sjuksköterskeutbildningen (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Malmsten (2007) beskriver den traditionellt vårdande sjuksköterskan jämfört med den 

moderna sjuksköterskan och hur utvecklingen har skett. Dagens sjuksköterska arbetar mindre 

med omvårdnad och har fått en mer medicinsk inriktning i sitt dagliga yrkesutövande. Detta 

har givit omvårdnaden mindre utrymme och huvudområdet som akademiskt ämne har 

ifrågasatts. Denna problematik kan på sikt leda till rondsituationer där sjuksköterskor agerar 

representanter för omvårdnaden men där omvårdnaden tappat mer och mer status. 

Sjuksköterskan arbetar istället med att fördela läkarens instruktioner än att ägna sig åt 

omvårdnadsarbete efter ronden. Problem kan uppstå när fokus mer och mer förflyttas från 

omvårdnaden till medicinen trots att det är just omvårdnaden som är sjuksköterskans 

profession. Ett nära samarbete mellan undersköterskan och sjuksköterskan samt respekt för 

varandras professioner och god kommunikation sjuksköterska och läkare sinsemellan är en 

förutsättning (Malmsten, 2007).  
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Ronden och kommunikation 

Med rond menas allt som oftast ett möte där patienter och dess fortsatta vård diskuteras 

mellan sjuksköterskor, läkare samt i vissa fall undersköterskor och konsulter med 

specialistkompetens. Nationalencyklopedins (2011) definition på rond lyder: “Benämning på 

en arbetsform som [...] består i att läkare, sjuksköterskor och annan personal söker upp 

patienterna på en avdelning.” Ronden ger läkaren möjlighet att fortlöpande bedöma patientens 

tillstånd och följa effekten av behandlingen. Vid detta möte diskuteras patienters fortsatta vård 

vad gäller undersökningar och medicinering samt utskrivningsplan.  

 

I en studie från 2008 gällande 15 sjuksköterskors upplevelse av ronden, svarade deltagarna att 

förberedelserna inför ronden och känslan av att känna patienten, att vara tillräckligt påläst 

som ytterst viktigt. Hade man inte god kännedom om patienterna skapade detta en stressad 

känsla. Vidare beskrev sjuksköterskorna att den läkare som rondade hade stor betydelse. Hade 

denne bråttom iväg, blev sjuksköterskan stressad, och rondsituationen upplevdes inte som 

tillfredställande (Bjerkudd & Jahn, 2008). Enligt andra studier upplever sjuksköterskan sin 

roll vid ronden som betydande. Sjuksköterskan besitter med sin dagliga patientkontakt 

ovärderlig information som läkaren måste ta del av för att kunna planera den fortsatta vården. 

Samtidigt uppmärksammades det att sjuksköterskan exkluderades vid just planeringen av den 

fortsatta vården om fler än en läkare vistades i rummet. Vid sådana tillfällen valde läkarna att 

i första hand rådfråga varandra (Areskoug & Sandberg, 2008). En traditionellt hierarkisk 

kultur där sjuksköterskan är underordnad läkaren som besitter den medicinska kunskapen och 

därför är ledaren för ronden, har genom modern teknik kommit i gungning. Enligt en dansk 

studie är det oftast sjuksköterskorna som bäst kan hantera de allt mer avancerade 

journalsystemen där information om patienterna samlas. Detta tvingar den äldre överläkaren 

att lyssna på och instrueras av sjuksköterskan, vilket sätter de traditionella rollerna på prov 

(Erlandsson, 2010).  

 

Enligt klinisk erfarenhet från en mängd olika vårdavdelningar följs den sittande ronden av den 

gående ronden. Vid denna rond går läkare, sjuksköterskor och eventuellt annan berörd 

vårdpersonal runt på salarna och besöker patienterna. Funktionen är att informera patienten 

om vad som sagts på ronden gällande fortsatt vård och fråga denne hur han/hon mår, 

samtidigt som patienten själv får ett tillfälle att ställa frågor. Denna del av ronden är till för att 
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styrka läkaren i sin fortsatta planering av vården, samt för att kunna göra en tillförlitlig 

bedömning och utvärdering av behandlingar (Lundh & Malmquist, 2005).   

 

Nationalencyklopedin (2011) definierar kommunikation som överföring av information 

mellan människor. För en optimal och patientsäker vård krävs under ronden att läkare och 

sjuksköterskor kommunicerar och utbyter information och kunskap. Sjuksköterskor och 

läkare kan ha olika strategier i sitt sätt att kommunicera, beroende på vad man genom sin 

profession fokuserar. Sjuksköterskan har mer patientkontakt och hans/hennes 

huvudkompetens kräver en helhetssyn på patienten vilket gör att sjuksköterskan kan ge en 

övergripande beskrivning av patienten, medan läkaren är lärd att snabbt komma till det 

medicinskt väsentliga (Leonard, Graham & Bonacum, 2004).  

 

En ineffektiv kommunikation mellan vårdpersonal är den största bidragande faktorn till 

missförstånd och skador som drabbar patienten. Detta innefattar kommunikation som sker 

både skriftligt och muntligt. För att komma tillrätta med detta har man inom hälso- sjukvården 

bland annat tagit hjälp av det så kallade S-BAR verktyget som ska användas vid 

informationsutbyte. ”S” i S-BAR står för just situation, där personen ska ge en kort 

presentation av rådande läge. ”B” står för bakgrund, där relevant och saklig fakta som lett 

fram till situationen presenteras. ”A” innebär det aktuella läget, och ”R” står för 

rekommendationer och ska belysa vilka åtgärder som ska göras (Wallin & Thor, 2008). Det är 

den amerikanska militären som arbetat fram modellen, och som efter omarbetning 

presenterades i Sverige i februari 2010 på den nationella patientsäkerhetskonferensen (Olsson, 

2010). Målet är att viktig information inte ska gå förlorad i kommunikationen mellan 

vårdpersonal, det ska ge en struktur i dialogen, samt ge en bra överblick av situationen 

(Wallin & Thor, 2008). 

 

Sjuksköterskans roll som arbetsledare 

För att förstå sjuksköterskans roll som arbetsledare krävs först en definition av vad ledarskap 

är. Lundin och Sandström (2010) menar att ledarskap är förmågan att ta till vara på 

kollegornas samlade kompetens för att nå uppsatta mål på ett effektivt sätt. Rollen som 

ledaren har är att samla denna gemensamma kompetens och att få personerna att arbeta i 
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samma riktning. För att accepteras som ledare krävs det att personerna man leder känner tillit 

och respekt. Detta är en roll man får över tid genom förtroende. Sjuksköterskan blir genom sin 

yrkestitel automatiskt ansvarig för omvårdnadsarbetet. Den nyutexaminerade sjusköterskan 

kan känna osäkerhet inför detta och ställer ofta frågan till äldre kollegor: ”Hur brukar ni 

göra?” Detta kan dock strida mot sjuksköterskans krav att arbeta evidensbaserat, alltså i 

enlighet med senaste forskning med bästa resultat, istället för traditionsenligt – ”såhär har vi 

alltid gjort”. Det innebär att sjuksköterskan själv måste ta ansvar för att hålla sig uppdaterad 

inom vetenskap om omvårdnad, ett ämne som hon/han ska vara kunskapsmässigt ledande i. 

Genom att delge nya rön och kunskap förstärks rollen som ledare, samtidigt som 

medarbetarnas kompetens fördjupas (Kihlgren, Johansson, Engström & Ekman, 2000).  

 

Delegering 

Enligt SOSFS 1997:14 innebär delegering innebär att en person som arbetar inom hälso- och 

sjukvården och som har en formell kompetens för en medicinsk arbetsuppgift, överlåter denna 

arbetsuppgift till en annan person. Personen som får delegeringen saknar så kallad formell 

kompetens, alltså legitimation. Däremot har personen så kallad reell kompetens, alltså 

kompetens genom erfarenhet. Enligt samma föreskrift kan sjuksköterskan delegera 

arbetsuppgifter till vårdpersonal som hon/han bedömt har tillräckliga kunskaper för uppgiften. 

Delegering sker inom hälso- och sjukvården bland annat mellan sjuksköterskan och 

undersköterskan. Det är alltid den som delegerar en uppgift som har ansvaret för att den som 

delegeras uppgiften kan genomföra den på ett säkert och bra sätt. Den som får en delegering 

tilldelad sig, är i sin tur skyldig att säga ifrån om denne inte anser sig vara tillräckligt kunnig 

för att utföra uppgiften på ett säkert sätt. Med andra ord finns det ett gemensamt ansvar vid 

delegeringar där både den som delegerar och den som ska utföra uppgiften måste vara 

införstådd med uppgiftens omfattning och om kompetens att utföra den är tillfredställande. 

Allt för att patienternas säkerhet aldrig ska äventyras (SOSFS, 1997:14).  

 

Utbildningens förberedande uppdrag  

På Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng, på Uppsala universitet, förbereds man idag 

teoretiskt genom reguljär undervisning med föreläsningar, seminarier, grupparbeten och 

tillhörande kurslitteratur. Man förbereds praktiskt genom verksamhetsförlagd utbildning 
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(VFU) under sammanlagt 33 veckor. VFU:n ger studenten möjlighet att praktisera och öva 

den teoretiska kunskap som inhämtats men är även ett tillfälle att bekanta sig med 

arbetsplatsers rutiner, olika professioner, rondsituationer och patientkontakt (Uppsala 

universitet, 2011). Under termin 5 på sjuksköterskeprogrammet får en majoritet av 

studenterna möjlighet att tillbringa två veckor av sin VFU på den kliniska 

utbildningsavdelningen (KUA) i Enköping. På KUA arbetar man enligt ett utmärkande 

pedagogiskt sätt där studenter från olika utbildningar möts och arbetar med patienten i 

centrum. Läkarstudenter, sjuksköterskestudenter, blivande arbetsterapeuter och 

sjukgymnaststudenter har verksamhetsförlagd utbildning på avdelningen och sköter vården, 

omvårdnaden och ronden på egen hand i den mån det går. Handledarna finns alltid till hands 

men har en passiv och stödjande roll, där målet med utbildningen är att lära studenterna att stå 

på egna ben (Landstinget i Uppsala, 2009). På kliniskt träningscentrum på Akademiska 

sjukhuset tränar man praktiskt på bland annat medicinsk teknik och hjärt-lungräddning. Här 

sker även simulerade övningar, där den blivande sjuksköterskan ska tränas i sin roll på ett 

verklighetstroget sätt. Vissa av dessa simulerade övningar sker med andra professioner, såsom 

läkarstudenter (Landstinget i Uppsala, 2011). Under utbildningen läser 

sjuksköterskestudenterna två kurser i pedagogik om totalt 15 högskolepoäng. Dessa kurser 

behandlar bland annat kommunikation, reflektion och handledning, samt organisation och 

pedagogiskt ledarskap. Målet med dessa kurser är bland annat att studenterna ska tillgodose 

kunskap om vårdpedagogik, konflikthantering och ledarskap riktat mot sjuksköterskans 

yrkesområde (Uppsala universitet, 2011). 

 

Tidigare forskning om nyutexaminerade sjuksköterskor av rondsituationer är begränsad. Två 

uppsatser från 2009 (Eriksson & Ulvås) och 2010 (Granqvist & Månsson) studerar 

sjuksköterskans första yrkesverksamma år och presenterar resultat där upplevelser av 

verklighetschock, osäkerhet inför stort ansvar och svårigheter att passa in på avdelningen 

utgör centrala delar. I och med den begränsade forskningen kring den nyutexaminerade 

sjuksköterskans upplevelse av rondsituationen och att arbetsleda, behövs fler studier som 

belyser detta problemområde. 
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Syfte 

Studien syftar till att undersöka nyutexaminerade kvinnliga sjuksköterskors upplevelser 

avseende rondsituationen och arbetsledarrollen. 

 

METOD 

Design 

Deskriptiv kvalitativ studie (Polit & Beck, 2008). 

 

Urval  

Examensarbetets urval var åtta kvinnliga nyligen nyutexaminerade sjuksköterskor i åldrarna 

21-30 år med ett halvår till ett och ett halvt års erfarenhet av yrket. Dessa personer var fem av 

tjugoåtta av de på en lista intervjupersoner som erhållits från handledaren. De tjugoåtta 

rekommenderade personerna fördelades mellan flera andra uppsatsskrivande studenter som 

behövde intervjupersoner. Ytterligare fem personer inom författarnas bekantskapskrets 

kontaktades och de tre första som tackade ja antogs till studien. De medverkande 

sjuksköterskorna var utspridda på fyra olika avdelningar som representerade fyra olika 

specialistområden inom sjukvården. Sjuksköterskor av manligt kön exkluderades då studiens 

syfte enbart fokuserade på kvinnor. Detta för att två andra studenter valt att i sitt 

examensarbete endast fokusera på manliga sjuksköterskor. De medverkande sjuksköterskorna 

hade alla tagit sjuksköterskeexamen från Uppsala Universitets sjuksköterskeprogram 180 

högskolepoäng och hade en aktuell anställning på Akademiska sjukhuset.  

 

Datainsamlingsmetod 

Metoden för datainsamlingen var semistrukturerade intervjuer. Detta innebar att 

intervjupersonen gavs möjlighet att utveckla resonemang fritt utifrån ställda frågor som utgick 

ifrån vissa förutbestämda områden. Det viktiga var inte frågornas ordning eller dispositionen 

över frågornas teman, utan snarare möjligheten intervjupersonen gavs att fritt utveckla och 

resonera kring sina svar. Detta ger enligt Bryman (2002) intervjuaren kunskap om vad som är 

mer eller mindre viktigt i svaren för den intervjuade. En intervjuguide (se bilaga 1) användes 
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under samtliga intervjuer och syftet med denna guide var att behålla kontinuitet i intervjuerna. 

De tolv frågorna formulerades utifrån berörde den yrkesverksamma sjuksköterskans 

upplevelse av ronden ur olika aspekter; arbetsledning, kommunikation och samarbete samt 

omvårdnadsrepresentation. Följdfrågor ställdes löpande till intervjupersonerna i syfte att i viss 

mån fokusera och understödja vissa pågående resonemang. Vid intervjuns inledning 

tillfrågades sjuksköterskorna om ålder för att i studien kunna presentera ett åldersspann. 

 

Procedur 

Handledaren hade informerat avdelningschefer på berörda avdelningar och inhämtat tillstånd 

att studien fick genomföras på deras respektive avdelning. E-post med kort information om 

studien skickades ut till berörda sjuksköterskor. Vid visat intresse skickades mer utförlig 

skriftlig information till berörda personer där studien presenterades och kontaktuppgifter till 

författarna fanns utskrivna (se bilaga 2). Intervjuerna genomfördes i lugna och avskilda 

miljöer efter intervjupersonens önskemål, och varade mellan 20 och 40 minuter utanför 

arbetstid. Båda författarna närvarade och var delaktiga vid samtliga intervjuer. Intervjuerna 

spelades in med två mobiltelefoner och materialet transkriberades ordagrant direkt efter 

genomförd intervju.  

 

Bearbetning och analys 

Den innehållsanalytiska processen bestod i att intervjumaterialet noga lästes igenom efter 

transkribering. Därefter valdes viktiga fraser ut - så kallade meningsbärande enheter – vilka 

innehöll information som svarade mot studiens syfte. Dessa enheter kondenserades till mer 

kärnfulla förkortningar för att slutligen ges koder och delas in i kategorier som återspeglade 

intervjuernas innehåll. Utifrån dessa kategorier bildades teman som svarade mot studiens 

syfte. Följande fem teman konstruerades: omvårdnad, rondförberedelser, arbetsledarrollen, 

kommunikation och samarbete samt rondgenomförande (se exempel tabell 1) (Graneheim & 

Lundman, 2004). 
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Tabell 1. Översikt innehållsanalys. 
 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad text Kod Kategori Tema 

Inte något 

skriftligt men det 

är ju lite som 

en..det.. det känns 

lite som en 

oskriven regel att 

sköterskan drar 

sitt och sen så 

kommer doktorn 

med lite frågor 

eller... följer upp 

från vad man 

tidigare gått 

igenom   

Det finns inget 

skriftligt utan 

känns som en 

oskriven regel. 

Ingen 

arbetsbeskrivning 

för rond. 

Rondstruktur Rondgenomförande 

 

 

Etiska överväganden 
Någon etisk prövning av detta projekt behövde inte göras enligt lag om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS, 2003:460), eftersom denna studie utfördes inom ramen 

för högskolestudier på grundnivå. All information behandlades konfidentiellt. Allt inspelat 

material raderas när studien examinerats. De utvalda sjuksköterskorna informerades skriftligt 

om studiens syfte och innehåll (Etikprövningsnämnden, 2009). Deltagandet var frivilligt och 

konfidentiellt och kunde avbrytas närhelst sjuksköterskan själv önskade utan några negativa 

konsekvenser (Codex, 2010). För att sjuksköterskorna skulle känna sig så bekväma som 

möjligt, skedde intervjuerna på en avskild och lugn plats. Platserna där intervjuerna 

genomfördes varierade efter intervjupersonernas eget önskemål. För att undvika att 

information skulle kunna härledas till en specifik vårdavdelning behandlades namn och 

arbetsplats konfidentiellt.  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån tidigare fem nämnda teman.  

Kategorier Tema 

Nedprioriterad omvårdnad.  
Omvårdnadsansvar. 
Omvårdnad under rond. 

Omvårdnad 

Förberedelser inför rond.  
Genomgång av rond. 
Faktorer som påverkar rond. 

Rondförberedelser 

Arbetsledning. 
Arbetsrelationer. 
Information. 
Förberedelser som arbetsledare. 

Arbetsledarroll 

Läkarens roll. 
Påverkan under rond. 
Professionsöverskridande ansvar. 
Ojämn arbetsfördelning. 
Rädsla. 
Otydlighet. 
Ny på jobbet. 

Kommunikation och samarbete 

Upplevelse av rond. 
Patientsäkerhet. 
Påverkan på ronden. 
Roll vid ronden. 
Rondstruktur. 
 

Rondgenomförande 

 

Omvårdnad 

Sjuksköterskorna hade en något skiftande upplevelse av omvårdnaden och av rollen som 

omvårdnadsansvarig. Läkaren som rondade hade en stor roll i hur man diskuterade och tänkte 

kring omvårdnad under ronden menade sjuksköterskorna. Det fanns bland sjuksköterskorna 
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en allmän uppfattning om att omvårdnaden inte låg i fokus under ronden. Några av 

sjuksköterskorna uttalade att läkemedel och medicinska ordinationer fick mycket stort 

utrymme, och att omvårdnaden sällan diskuterades eller prioriterades. Läkarens intresse för 

omvårdnad hade betydelse för hur pass stort utrymme omvårdnaden hade under ronden.  

 

Men det mesta blir liksom läkemedel, och saker som kanske inte riktigt är 

omvårdnadsrelaterade.  

– sjuksköterska 1 

 

Så det är inte jättemycket att man drar omvårdnadsbiten på ronden, det tycker 

jag inte. Skulle man säga mycket sånt skulle det nog uppfattas som lite "Blajj 

Blajj". 

 – sjuksköterska 2 

 

Sjuksköterskorna upplevde sig vara lite eller inte alls delaktig i den dagliga omvårdnaden. 

Detta gjorde att rollen som omvårdnadsansvarig blev svår. Många svarade att det var 

undersköterskan som hade mest koll inom området. Undersköterskan var den som utförde den 

dagliga omvårdnaden av patienterna, och som spenderade mest tid på salarna. Därför framhöll 

många av sjuksköterskorna hur viktigt det var att ha en god relation och kommunikation med 

sin undersköterska, så att man sedan under ronden kunde svara på läkarens frågor. På vissa av 

de i studien representerade avdelningarna fanns det en rutin där undersköterskan alltid var 

närvarade vid ronden. Sjuksköterskorna som arbetade på dessa avdelningar tyckte att detta var 

till stor hjälp i arbetet. Läkaren fick svar direkt från personen som faktiskt utförde 

omvårdnaden, vilket gjorde att informationen blev direkt och kunde beskrivas utförligt om så 

önskades. 

 

Framför allt så är jag ju omvårdnadsansvarig vilket också kan ställa till med 

problem eftersom jag sällan är den person som är mest delaktig i den rena 

omvårdnaden  

– sjuksköterska 7. 

 

Omvårdnadsansvarig..? Ska jag va helt, helt ärlig..så omvårdnad kommer 

ganska långt ner på vår lista.  
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– Sjuksköterska 5 

 

En sjuksköterska såg inga problem med att stå till svars för omvårdnaden, och jämförde sin 

förhållandevis nära patientkontakt med läkarens.  

 

Det är ju vi som tar hand om patienten så.. läkaren går ju inte till patienten lika 

ofta. Det är ju jag som har omvårdnadsansvaret och vet det. 

– sjuksköterska 6 

 

Sjuksköterskorna upplevde att tidsbristen efter ronden och under hela dagen orsakade att 

omvårdnaden måste prioriteras bort av sjuksköterskan. Hon fick istället fokusera på att ge 

läkemedel och att utföra medicintekniska ordinationer. En sjuksköterska beskrev det som att 

hon endast träffade patienterna när hon rusade in och ut ur salarna vid medicinutdelning. En 

sjuksköterska nämner att allt det som undersköterskan inte fick eller kunde hjälpa till med, 

måste prioriteras och göras först. En sjuksköterska ansåg att hon inte han med omvårdnaden 

och kopplade ihop detta med att hon var ny i yrket.  

 

Det är ju det här med medicin, det skall dokumenteras, du skall göra mycket 

sånt som redan är förutbestämt. Det är inte så mycket tid som man kan sätta sig 

med en patient och prata, för man ser att patienterna är i behov av det.  

– sjuksköterska 3 

 

Rondförberedelser 

Sjuksköterskorna fick berätta om hur de upplevde att sjuksköterskeutbildningen hade förberett 

dem inför rondsituationer på ett teoretiskt och praktiskt plan. Entydigt svarade samtliga 

sjuksköterskor att den teoretiska förberedelsen hade varit mycket knapphändig och i vissa fall 

obefintlig. Några sjuksköterskor nämnde VIPS som den mall man från utbildningens håll hade 

lärt studenterna att utgå ifrån under ronden. Alla sjuksköterskorna nämnde att man praktiskt 

hade förberetts för ronden genom VFU-placeringar. De handledare man hade haft under 

placeringarna hade spelat stor roll i hur man upplevde sig vara förberedd. Vissa hade under 

pedagogisk ledning fått ronda självständigt i allt större utsträckning under utbildningen, 

medan vissa knappt hade varit aktiva alls. Gemensamt för samtliga var att man kände 
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nervositet för rondsituationen, både under utbildningen och sedan som nyutexaminerad. 

Några sjuksköterskor nämnde KUA som en bra placering där man tränat på just 

rondsituationen på ett bra sätt. Sjuksköterskorna berättade att man på KUA hade en slags 

checklista inför rond, där det tydligt stod vad som skulle vara gjort innan rond, och vilka 

områden man skulle läsa på eller fråga patienten om. Någon annan sjuksköterska nämnde att 

man under utbildningen hade blivit uppmuntrad att våga stå upp för sin sak under ronden. 

 

Teoretiskt? inge vidare bra. Vad jag kan minnas har vi inte tränat någonting på 

hur ronden ska gå till alls. Och inte liksom direkt vad man ska ta upp på 

ronden heller. Men det har ju blivit så att man utgått från VIPS, i allfall i 

början. Sen blir det inte så. Men..nej det tycker jag inte att vi har lärt oss, hur 

ronden ska gå till.  

– sjuksköterska 5 

 

Sjuksköterskorna uppgav att en stressig morgon då man inte hade hälsat på alla patienter och 

inte hade hunnit sätta sig in de behov som fanns, bidrog till en negativ rondupplevelse. Många 

av sjuksköterskorna nämnde att det efter en ledig helg kunde vara svårt att känna sig 

tillräckligt förberedd när man rondade på en måndag morgon.  

 

Jag kan att man ibland kan känna sig lite vilsen om man har varit ledig en helg 

och så börjar man på måndagen och så har man nytt vårdlag och nya patienter, 

att man då kan tycka att det är..ehhm. att man känner sig lite.. shit. har jag 

verkligen allt med mig nu. 

- sjuksköterska 3 

 

Sjuksköterskorna upplevde att förberedelsen innan ronden skulle vara så pass god, så att man 

under ronden kunde besvara de frågor som läkaren har vill ha svar på. Annars kände 

sjuksköterskorna inte att förberedelserna hade varit tillräckliga. Dessutom uttryckte många av 

sjuksköterskorna att det var viktigt att de själva hade haft tillräcklig tid för att reflektera över 

vad som skulle tas upp under ronden, vilka frågor man ville ställa till läkaren. Sjuksköterskor 

beskrev att man som nyutexaminerad ville vara påläst och verka kunnig inför läkaren. Prover 

och kontroller som kunde vara intressanta under ronden måste vara tagna under morgonen, 

annars kändes det olustigt att gå in till läkaren och ronda. 
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Jag tycker att det fungerar bra när man har.. när man jobbat några dagar i rad 

så man är väldigt påläst om patienterna, att man känner dem lite sen innan, 

man har ganska bra koll på hur... vad problemen är. 

– sjuksköterska 3 

 

Många av de intervjuade sjuksköterskorna beskrev att deras rondförberedelse var viktiga för 

hur sedan själva ronden fortlöpte, men att läkarens förberedelse var av lika stor betydelse. Då 

alla som närvarade under ronden var ordentligt pålästa och förberedda, blev resultatet av 

ronden som bäst i sjuksköterskornas mening. 

 

Men att alla ska veta att..aa.. det här är vad jag gör och det här är vad läkaren 

gör, det här är vad undersköterskan gör. ehh. alla blodtryck ska vara klara, alla 

kontroller liksom ska vara klara till ronden. jag ska ha hunnit ha läst på, ha 

hunnit träffa alla patienter..ehh. och att läkaren vet vad hans eller hennes roll är 

så att läkaren kan bidra med sitt. Så ska det vara. 

– sjuksköterska 3 

 

 

Det är när läkaren har läst på innan, så att dom känner patienterna. Och....När 

jag själv alltså vet.. känner mig.. känner patienterna och vet vad som är felet. 

När jag själv har hunnit tänka vad vill jag ta upp. Vad tycker jag är viktigt. 

– sjuksköterska 1 

 

Arbetsledarrollen 

Att besitta en arbetsledarroll var inte helt enkelt för den nyutexaminerade sjuksköterskan. Det 

var under sjuksköterskeutbildningen svårt att som student under VFU placeringar tränas i 

rollen som arbetsledare. Som ny i sin yrkesroll och som ny på en arbetsplats skulle man ta 

plats i den nya arbetsgruppen, vilket inte var helt lätt. Sjuksköterskorna beskrev det som en 

dubbel utsatthet där man i sin nya roll som sjuksköterska och arbetsledare kunde känna sig 

sårbar och oerfaren. Några sjuksköterskor beskrev att de till en början ville göra allting själv 

utan att ta hjälp av andra, för att bevisa för sina kollegor att hon kunde allting på egen hand. 

Detta insåg sjuksköterskorna rätt fort var en omöjlighet, och i takt med att man kom in mer i 

personalgruppen så vågade man be mer om hjälp. Det framhölls att arbetskollegorna var 
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mycket duktiga att erbjuda sin hjälp till de nyutexaminerade sjuksköterskorna till en början, 

men att denna hjälpen inte togs emot av sjuksköterskorna som ville bevisa för sig själva och 

för andra att de var duktiga på egen hand. 

 

När jag var helt ny och dom har jobbat i tjugofem år på samma ställe och kan 

allting jättejättebra och så ska jag komma där och styra och ställa hur dom ska 

göra. Att det ibland kanske känns som att man tar ett steg tillbaka om det är 

undersköterskor som är väldigt dominanta själv. 

– sjuksköterska 3 

 

Att delegera arbetsuppgifter till undersköterskor och kollegor beskrev sjuksköterskorna som 

svårt och obekvämt. Vissa målade upp en bild av att ta ”vänliga omvägar” i kommunikationen 

för att inte trampa någon på tårna eller för att inte uppfattas som dominant. Istället för att säga 

rätt ut: ”det här ska du göra, det här behöver jag hjälp med”, valde några av sjuksköterskorna 

att förmedla arbetsledningen på ett snällare sätt: ”skulle du möjligtvis kunna tänka dig om du 

har tid att..”. De intervjuade sjuksköterskorna uttryckte en svårighet att som ung och ny 

komma ut och delegera till äldre undersköterskor som hade stor erfarenhet och som hade 

arbetat på avdelningen under lång tid.  

 

Men ju längre man jobbar desto mer vågar man att delegera och ibland så är 

det ju svårt när man vet att...aa.. eller jaa..att komma till en person som har 

jobbat jätte länge och så kommer lilla jag och bara: "kan du göra det här, kan 

du göra det här". 

– sjuksköterska 1 

 

 

Jag i alla fall har inte kommit in riktigt i att jag verkligen säger åt någon "du 

gör det", utan oftast vill man lite såhär checka av att " går det bra om du 

kanske skulle kunna göra det här.." lite sådär. Att man känner sig lite dum då 

att man ska säga åt. 

– sjuksköterska 2 

 

Andra sjuksköterskor upplevde att arbetsledning och delegering fungerade bra från början. 

Som en sjuksköterska uttryckte det: ”man behöver ju inte berätta att man är ny”. 
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Sjuksköterskorna hade redan under utbildningen börjat tänka på den blivande rollen som 

arbetsledare och tyckte att det kändes svårt att förbereda sig på det. Många beskrev rollen som 

något man kom in i efter ett tag som sjuksköterska, och att det gick lättare för var dag. Ju 

säkrare sjuksköterskan blev på sig själv, desto mer självförtroende fick hon i rollen som 

arbetsledare.  

 

Det är väl sånt som man övar upp under åren, att man får lite mer skinn på 

näsan som sköterska. Det är svårt att vara arbetsledare, det är skitsvårt. Det är 

sånt som man borde få öva på mer i utbildningen på ett helt annat sätt.  

- sjuksköterska 3 

 

Jag tror att det går ganska bra. Men det är svårt. Det tycker jag. Det tycker jag 

fortfarande är svårt. Sen så tycker jag att ju längre man jobbar desto mer bryr 

man sig ju inte om vad dom tycker egentligen. Det handlar framför allt om 

undersköterskor jag delegerar till men jag tycker att det går bra. Absolut. Men 

det är svårt.  

– sjuksköterska 7 

 

När sjuksköterskan hade växt in i sin yrkesroll och i rollen som arbetsledare, förmedlade 

några att delegering och rak kommunikation med kollegor blev enklare. Det som till en början 

kändes obekvämt och svårt, blev med tiden nödvändigt att behärska för att arbetet skulle bli 

utfört i tid. De sjuksköterskor som till en början hade valt de tidigare beskrivna vänliga 

omvägarna i kommunikationen, beskrev hur de delegerade och arbetsledde med ökande 

självförtroende. Det viktigaste var inte längre att ha en överdrivet trevlig ton gentemot 

kollegorna, utan att känna att man gjorde sitt jobb i tid. Sjuksköterskorna upplevde att de med 

tiden blev tagna på större allvar, och att det därigenom blev ett bra samarbete. Att stå på sig 

gentemot kollegor för att få saker gjorda är något som beskrevs i intervjuerna. 

 

”Jag tror det bidrar till att man faktiskt har ett ganska bra samarbete och att 

man inte trippar på tårna runt varandra och att det krävs en öppen 

kommunikation även från undersköterskornas håll.” – sjuksköterska 7 

 

Kommunikation och samarbete 

Flera av sjuksköterskorna beskrev upplevelser av att läkaren kunde delegera arbetsuppgifter 
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som inte var sjuksköterskans ansvar. Flera sjuksköterskor gav exemplet att man ibland kunde 

bli tillsagd att ringa och ”ligga på” i ett visst ärende, exempelvis röntgen, i syfte att snabbare 

få svar. Sjuksköterskorna beskrev metoden som ineffektiv då säkert läkaren skulle ha lättare 

att påverka ett beslut på grund av sin högre beslutsmakt, om han eller hon ringde. Några av 

sjuksköterskorna hade vid vissa tillfällen ”bollat tillbaka” uppgiften till läkaren, och hänvisat 

till att han/hon förmodligen skulle få ett snabbare svar på grund av sin läkartitel, vilket 

läkaren då hade gjort. Andra svarade att de aldrig satte sig upp mot en läkare utan alltid ringde 

själva. Några sjuksköterskor uttryckte frustration över att vid vissa tillfällen bli tillsagda att 

ringa i ärenden eller om prover där sjuksköterskan inte hade kunskap eller ens visste vad det 

var hon ringde om.  

 

Man kommer ringa och få svaret att det måste vara en läkare som ringer och 

säger det, det går mellan läkarna. 

- sjuksköterska 1 

 

 

Ringa jour, söka reda på svar, röntgensvar hit och det är mycket sånt. 

- sjuksköterska 8 

 

Några sjuksköterskor upplevde att de hade blivit tillsagda att utföra uppgifter som annars en 

sekreterare ansvarade för, och att de därför upplevde frustration över att inte få sitt 

kompetensområde respekterat.  

 

Vissa uppgifter är ju sådana här som dom lika gärna kan gå och säga till 

sekreteraren, dom tror att man är sekreterare ibland… ibland  känns det som att 

dom lika gärna skulle kunna lyfta på luren själv, om jag har skitmycket och 

dom har skitmycket. 

- sjuksköterska 2 

 

 

Alltså det här med papper in och ur pärmar, jag känner mig som en jävla 

sekreterare istället för sjuksköterska. 

- sjuksköterska 4 
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Att sjuksköterskorna blev tillsagda att utföra arbetsuppgifter de inte ansvarar för var något 

som upplevdes förekomma relativt ofta, men som man sällan diskuterade eller gjorde något åt. 

En sjuksköterska ansåg sig utföra uppgifterna för ”husfridens skull” det vill säga för att 

undvika att irritera eller stressa läkaren. Andra sjuksköterskor beskrev situationer de upplevt 

där de blivit tilldelade en uppgift av läkaren som de inte ansett sig ansvariga att utföra, men 

ändå utfört.  

 

Men då kände jag att det här var inte min sak men jag gjorde det i alla fall. Jag 

sa ingenting. 

- sjuksköterska 6 

 

 

Jag kanske inte gärna sätter mig upp mot en läkare heller. Det kanske är fel, 

eller det är väl fel..men...men..nej jag har svårt att se att jag skulle kunna säga 

från och säga att nej det här är faktiskt på din roll 

- sjuksköterska 3 

 

Samtliga sjuksköterskor kunde beskriva händelser och situationer där rondens resultat och 

sjuksköterskans upplevelse av ronden påverkats av läkarens attityd gentemot sjuksköterskan. 

Något som framkom tydligt var förekomsten av olika läkarattityder där exempelvis överläkare 

av flera sjuksköterskor betraktades ha annorlunda attityd jämfört med underläkare. 

Attityderna beskrevs av vissa som knutna till läkarroller snarare än olika typer av personer 

bakom professionen. Det vill säga, att vissa läkare agerade och kommunicerade på ett visst 

sätt, just för att de var läkare. Andra beskrev precis tvärtom att det var personen bakom titeln, 

alltså personkemin mellan läkaren och sjuksköterskan som bestämde hur kommunikationen 

fungerade. De sjuksköterskor som beskrev positiva upplevelser av kommunikation och 

rondarbete med läkare, gjorde alltid detta med en viss förundran i rösten, som att detta inte var 

det förväntade. En sjuksköterska pekade även på attitydskillnader beroende av vilken 

specialistkår som läkaren tillhörde . 

 

Där såg jag även en stor skillnad mellan medicin och kirurg-kultur kan man 

säga. Där medicinarna är mer intresserade av helhetsbilden och således mer 

asså... välkomnande på nåt sätt. 
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- sjuksköterska 7 

 

Bidragande faktorer till situationer där läkarens attityd hade påverkat ronden negativt var i 

flera fall stressade läkare. Sjuksköterskorna berättade att stressade läkare upplevdes som mer 

lättirriterade och att man som sjuksköterska kunde behöva vara försiktig med vad man tog 

upp under ronden. I ett annat fall påverkade detta även patientsäkerheten då sjuksköterskan på 

grund av rädslan för att överläkaren skulle bli arg valde att hålla tillbaks information hon 

annars delgivit.  

 

… typ som en sån gång när doktorn är jäkligt stressad, och man känner sig, det 

blir ju lite så man blir idiotförklarad. 

- sjuksköterska 2 

 

Just för att man känner att, att det inte är någon mening med att säga 

någonting, för att man ändå inte kommer att bli lyssnad på. 

- sjuksköterska 8 

 

Andra sjuksköterskor resonerade kring liknande situationer men konstaterade att 

patientsäkerheten gick före läkarens eventuellt dåliga humör. Många uttryckte att de i 

rondsituationer hellre talade för mycket med risk att bli dumförklarade som vissa uttryckte 

det, snarare än att lämna ronden med känslan av att ha hållit tillbaka information som kunde 

ha varit av betydelse för patientens hälsa. 

 

Kanske det händer något med den här patienten och då är det mitt fel, för att 

jag inte vågade säga någonting eller för att det var liksom dålig stämning och 

han var sur. Då tar jag hellre det, och att det blir sagt så att jag vet att nej men 

nu har jag sagt det, nu är det inte mitt ansvar… 

- sjuksköterska 1  

 

Andra omständigheter som hade inverkan på sjuksköterskans upplevelse av ronden var när 

flera läkare befann sig i rummet samtidigt. Läkarna hade varit överrepresenterade i vissa 

exempel med ett flertal konsulter, överläkare, underläkare och läkarstudenter. Detta hade hos 

några av sjuksköterskorna skapat en känsla av förminskning och segregering.  
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Jag fick inte så mycket utrymme till att säga det jag tänkte utan dom körde sitt 

rejs. Jag försökte flika in lite. Jag kände mig som jag mest var där. 

- sjuksköterska 6 

 

Dels så fick man inget utrymme att säga det man faktiskt skulle och så var det 

mer att man väntade på att bli tilltalad. 

- sjuksköterska 7  

 

Rondgenomförandet 

Generellt upplevde alla de intervjuade sjuksköterskorna att ronden var något man lärde sig att 

hantera efter hand. Det fanns en generell uppfattning om att alla förmodligen kände likadant i 

början som nyutexaminerade. I endast ett fåtal fall fanns det en tydlig struktur för hur 

rondgenomförandet skulle gå till. Till en början behövdes ofta stöd från kollegor, vilket man 

uppgav att man ofta också fick. En sjuksköterska gav exempel från när hon var ny på 

arbetsplatsen och berättade om hur hon under ronden pedagogiskt instruerades av både läkare 

och sjuksköterska i hur ronder på deras arbetsplats genomfördes. Hon berättade även om en 

utvecklingsprocess där hon successivt lärde sig prestera bättre under ronden. En annan 

sjuksköterska bekräftade denna process och framhävde svårigheterna i att prioritera vilken 

information som är av mer eller mindre relevans för olika specifika situationer. 

 

Man lär sig väldigt mycket under ronden när vissa läkare som liksom tar ändå 

tillfälle att undervisa. En del.. när jag började jobba så var det mycket att dom 

tog tiden och liksom.. så här gör vi för att… undervisningsdelen blev mycket 

större i början. När jag jobbade. Då är det bra. När allting flyter på och man 

känner att.. man känner att det inte är några.. man får fram det man vill ha sagt. 

Och dom lyssnar. Och gör saker. 

- sjuksköterska 1 

 

 

Man lär sig liksom mer och mer vad man ska ta upp på rond, och vad som är 

relevant och vad som kanske inte är relevant. 

- sjuksköterska 1 
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Rondens genomförande varierade generellt beroende på vilken avdelning man arbetade på. En 

sjuksköterska som arbetade på en akutsjukvårdsavdelning förklarade hur de strukturerat och 

konsekvent alltid utgick ifrån A, B, C, D, E under ronden. Samtidigt som andra 

sjuksköterskor som arbetade på vårdavdelningar som inte bedrev akutsjukvård beskrev ett 

mindre strukturerat traditionellt sätt att ronda patienter. Gällande konkreta hjälpmedel i form 

av exempelvis vägledande lappar eller kort beskrev de flesta sjuksköterskor att något sådant 

inte existerade på deras avdelningar, men att det förmodligen skulle vara en bra hjälp framför 

allt i början men att det sedan skulle glömmas bort eller tappa sin funktion.   

 

Jag tror dock att det skulle glömmas bort eller inte användas så mycket sen, det 

tror jag inte. Men som ny så skulle det vara bra det tror jag. 

- sjuksköterska 6 

 

 

Om man nu letar efter det så tror jag att det finns en sådan beskrivning men det 

är inget som jag har tagit del av utan man har nog anammat sin egen stil. 

- sjuksköterska 8 

 

Två sjuksköterskor berättade hur viktigt det var att ha tid att sätta sig in i patienterna innan 

ronden. Hade man exempelvis varit ledig en helg och kom till arbetet på måndagen kunde det 

bli stressigt att hinna sätta sig in i patienterna. Som tidigare nämnts var rondförberedelserna 

viktiga för hur upplevelsen av själva rondarbetet sedan uppfattades. Ju bättre förberedd desto 

mer tillfredställande rond. Förberedelserna var även en faktor som sjuksköterskorna nämnde i 

frågor om känslan av att kunna påverka eller ha inflytande över ronden.  Den information som 

sjuksköterskorna gav till läkaren, låg i stor utsträckning till grund för planering för den 

fortsatta vården. Detta gjorde att sjuksköterskorna genom god förberedelse och kännedom om 

patienten upplevde att de hade inflytande under ronden. 

 

Efter när man jobbat en dag och sen nästa dag att man har samma patienter.. att 

man redan har redan läst på. 

- sjuksköterska 3 
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När man typ precis har fått patienterna och bara har läst på eller fått en muntlig 

rapport som det är ibland, och sen så ska jag sitta och ronda. det Kan ju vara 

lite svårt då. 

- sjuksköterska 2 

 

Den gående ronden beskrevs av flera sjuksköterskor som den del av ronden där 

sjuksköterskan tappade inflytande och inte längre fyllde någon funktion. Vanligtvis gick 

läkare och sjuksköterska runt till patienterna tillsammans i anslutning till den sittande ronden. 

Flera av sjuksköterskorna berättade att de gick med under ronden men att de inte upplevde att 

de som sjuksköterskor bidrog med något speciellt. Några av de intervjuade sjuksköterskorna 

berättade att de hade slutat följa med under den gående ronden och att de istället använde den 

tiden till att delegera och utföra läkarordinationer. Något som sjuksköterskorna nämnde som 

positivt vid den gående ronden, var att man fick höra vad läkaren och patienten pratade om, 

och vilka frågor som patienten ställde. Läkaren kunde vid vissa tillfällen ändra sin ordination 

eller lägga till åtgärder i samråd med patienten, och detta kunde sjuksköterskorna genom att 

delta i den gående ronden få information om.  

 

Det är väl inte så delaktigt, man står väl mest och lyssnar och sen ibland lägger 

till något ord, men inte så delaktig, alls. 

- sjuksköterska 1 

 

 

Jag är ju mer med och iakttar, jag gör ju aldrig någonting på ronden. 

- sjuksköterska 2  

 

 

Oftast så är det väl kanske att man är lite i bakgrunden när det är gårond. 

- sjuksköterska 3 

 

De flesta sjuksköterskorna hade positiva erfarenheter av ronder när det handlade om deras 

egen insats. De upplevde att de i de flesta fall fick uttrycka sin egen åsikt om patientens 

fortsatta vård och att läkaren lyssnade på detta. Några av sjuksköterskorna berättade att de 

ansåg sig själva ha en ledande roll under ronden på grund av sin jämförelsevis nära 
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patientkontakt och att de av den anledningen bättre kunde redogöra för patientens aktuella 

status och behov.  

 

Jag tycker nog att som sjuksköterska har man.. om det är rätt doktorer har man 

mycket att säga till om och man får mycket.. eller min erfarenhet är att man får 

väldigt mycket gehör. 

- sjuksköterska 3 

 

 

Jag tycker att man som sjuksköterska blir hörd och det är på nåt sätt vi som 

styr ronden. 

- sjuksköterska 7 

 

DISKUSSION 
Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever svårigheter att hantera ronden och rollen som 

arbetsledare. Trots sitt omvårdnadsansvar upplever sjuksköterskan att omvårdnaden 

prioriteras ner och att mer tid går till att fördela och utföra läkarordinationer i det dagliga 

arbetet. På arbetsplatserna saknas rondstruktur och praktisk vägledning i hur en rond ska gå 

till, vilket även upplevs som bristfälligt under utbildningens gång. Det finns otillräcklig 

kunskap och tid för att förbereda sig för en rond på bästa sätt. Sjuksköterskorna har olika 

upplevelser, både negativa och positiva, av den kommunikation som finns med läkare under 

rondsituationer. Att arbetsleda är svårt dels på grund av utbildningens otillfredsställande 

förberedelser och dels på grund av svårigheterna att som ny personal på arbetsplatsen 

förväntas ta kommando och för första gången leda en annan yrkesgrupp. 
 

Resultatdiskussion 

Omvårdnad 
I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) går det 

bland annat att läsa att sjuksköterskan främst ska arbeta utifrån sin huvudkompetens, 

omvårdnad, och att hon/han även är skyldig att uppdatera sin omvårdnadskunskap genom ny 

vetenskap. 
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I enlighet med Malmsten (2007) tyder resultatet av denna studie på en sjuksköterskeroll där 

fokus i arbetet förskjutits från omvårdnaden till det medicinska. I teorin och under 

utbildningens gång fokuseras ännu sjuksköterskans roll till det omvårdnadsmässiga. Under 

utbildningen undervisas studenterna i olika omvårdnadsteorier, och drillas i konsten att söka 

vetenskapliga artiklar för att kunna ta del av senaste vetenskapliga rön. Trots detta svarar de 

intervjuade nyutexaminerade sjuksköterskorna i stor utsträckning att omvårdnaden inte tillhör 

de dagliga arbetsuppgifterna. 

 

Efter en rond där läkaren har ordinerat vad som ska göras under dagen blir den praktiska 

omvårdnaden i de flesta fall tilldelad undersköterska. Det medicintekniska och 

läkemedelsbundna blir istället en prioritet för sjuksköterskan enligt informanterna, då ingen 

annan profession kan hjälpa till med detta. På vissa vårdavdelningar i Sverige har man infört 

rutiner där sjuksköterskor dagligen ansvarar för olika områden kring patienten (Bjälke & 

Arman, 2007). En sjuksköterska kan exempelvis ansvara för att ronda och att dela medicin till 

alla patienterna, en kan ansvara för dokumentation, och en sjuksköterska ansvarar för 

omvårdnaden. En omvårdnadsansvarig sjuksköterska medför enligt samma studie positiva 

upplevelser för både sjuksköterskor och patienter. Sjuksköterskan känner att hon/han genom 

att delta i omvårdnaden spenderar värdefull tid med patienten, och kan därför individanpassa 

vården på ett effektivare sätt efter de behov som finns. Patienterna känner sig närmare 

sjuksköterskorna vilket resulterar i de och dess anhöriga känner ett stort förtroende för vården. 

Detta medför även att sjuksköterskan får ett koncentrerat område att fokusera på, och 

garanterar dessutom att det dagligen är en sjuksköterska som deltar i omvårdnadsarbetet 

(Bjälke & Arman, 2007). För att förhindra att sjuksköterskans huvudområde förskjuts till 

undersköterskan, ser vi att åtgärder och nya rutiner i likhet med Bjälke och Armands 

beskrivning (2007) införs på fler sjukhus i Sverige. De intervjuade sjuksköterskorna kände 

dåligt samvete av att inte vara delaktig och hinna med omvårdnadsarbetet i önskad 

utsträckning. I enlighet med Eriksson & Ulvås (2009) och Granqvist & Månsson (2010) 

upplever sjuksköterskorna i studien att nyutexaminerade sjuksköterskor får en otillräcklig 

förberedelse för verkligheten. Detta gäller inte minst förberedelse i rollen som arbetsledare.     

 

Rondförberedelser 

Enligt de intervjuade sjuksköterskorna har sjuksköterskeutbildningen inte förberett 
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studenterna inför rondsituationer tillfredsställande på ett teoretiskt plan. Det finns oss 

veterligen mycket liten forskning baserat på sjuksköterskor inom detta område. Utifrån svaren 

från de intervjuade sjuksköterskorna som deltagit i denna studie beskrivs en önskan om 

tydligare riktlinjer för rond och rondförberedelse på ett teoretiskt plan. Det är oklart hur en 

sådan teoretisk genomgång i så fall skulle se ut. 

 

Resultaten av studien tyder på att det är svårt att förberedas inför en praktisk uppgift som ser 

så olika ut på olika avdelningar och dessutom alltid är unika i sitt slag. En validerad checklista 

skulle kunna ge en tydligare bild av rondsituationen och stilla den nervositet som många 

uttrycker inför rondsituationen. På det praktiska planet lyfter sjuksköterskorna fram KUA där 

det finns riktlinjer och genomtänkta checklistor för studenterna att titta på innan rond vilket 

upplevs som positivt. Detta enkla pedagogiska verktyg skulle övriga VFU-placeringar kunna 

ta del av. Ett sådant verktyg skulle kunna bidra till en mer likvärdig utbildning inom 

rondförberedelse och rondgenomförande. Checklistan ger en lättöverskådlig bild för vad som 

är viktigt att kontrollera inför en rond, något som många av de intervjuade sa var svårt till en 

början. I förlängningen skulle införandet av en checklista eventuellt även ge positiva effekter 

på sjuksköterskornas upplevelse av stress inför ronden. Med en standardlista för vad som bör 

vara gjort innan rond, anser författarna med stöd av studiens resultat att det skulle bli lättare 

att fokusera och planera morgonarbetet för den nyutexaminerade sjuksköterskan. 

Sjuksköterskorna i studien anser att en god förberedelse bidrar till en effektiv och 

tillfredställande rond, vilket i sin tur ger en patientsäker vård. Vid sökning efter vetenskapliga 

artiklar i ämnet fanns endast undersökningar gjorda ur ett läkarperspektiv. Inga artiklar om 

sjuksköterskans förberedelse inför rond har funnits.  

 

Arbetsledarroll 

På sjuksköterskeutbildningen får man teoretisk kunskap genom kurser i bland annat 

pedagogiskt ledarskap, handledning och kommunikation (Uppsala universitet, 2011). Många 

av sjuksköterskorna i studien upplevde svårigheter att föra en rak kommunikation med 

undersköterskorna till en början. Det är viktigt att både sjuksköterskan och undersköterskan 

vet vilka ansvarsområden de har, och därigenom kan lita på varandra i det lagarbete som det 

är inom hälso- och sjukvården. Detta stämmer överens med en studie av Standing och 

Anthony (2008) där man undersökte kommunikation mellan sjuksköterskan och 
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undersköterskan vid delegering. Man kom där fram till att kännedom om varandras 

kompetens samt att rak kommunikation mellan professionerna bidrog till ett bättre samarbete 

och en patientsäker vård.  

Den praktiska kunskapen inom ämnet arbetsledning inhämtar sjuksköterskestudenterna under 

sina VFU placeringar. Då det under dessa placeringar finns en mängd uppgifter och mål som 

ska uppfyllas av studenterna, framgår det av studiens resultat att ledarskap och 

sjuksköterskans roll som arbetsledare hamnar i skuggan av exempelvis medicinteknisk 

kunskap. För att säkerställa en bättre förberedelse i rollen som arbetsledare skulle det vara bra 

med mer uttalade mål under VFU-placeringarna gällande just arbetsledning. Detta är precis 

som mycket annat i sjuksköterskeyrket ett komplext område som är situationsbundet och ser 

olika ut beroende på egenskaper hos ledaren och hos dem som ska bli ledda.  

I enlighet med Lundin & Sandström (2010) uppgav sjuksköterskorna att ledarskapet är något 

som blir bättre med tiden: ju mer erfarenhet desto säkrare arbetsledare. I en studie gjord 2010 

undersökte författarna sjuksköterskornas förmåga och kunskap att arbetsleda och ställde detta 

i kontrast till patientsäkerheten. Man fann då att de sjuksköterskor som var säkra och kunniga 

i sin arbetsledarroll även bidrog till en mer patientsäker vård (Richardson & Storr, 2010). 

Detta understryker hur viktigt det är att man redan under sjuksköterskeutbildningen tränas i 

sin kommande roll som arbetsledare. 

 

Benner (1993) beskriver en modell för hur sjuksköterskans inlärning successivt förändras och 

utvecklas. Modellen utgörs av fem steg; novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och 

slutligen expert. Avancemanget från ett steg till ett annat är helt beroende av hur 

sjuksköterskan kombinerar teoretisk kunskap med erfarenhet och sedan har förmåga att 

reflektera över sina handlingar. En sjuksköterskestudent eller nyutexaminerad sjuksköterska 

kan vara novis. Novisen utmärks av att inte ha några vidare erfarenheter vilket i sin tur leder 

till bristande förmåga att prioritera och se mindre händelser och handlingar i en större kontext. 

Novisen tenderar att ha så kallat tunnelseende och kan göra misstag på grund av detta. Enligt 

Benners (1993) teori om sjuksköterskans inlärningsprocess är det inte konstigt att de 

intervjuade sjuksköterskorna i föreliggande studie upplever prioritering som problematiskt – 

snarare naturligt. Att som nyutexaminerad sjuksköterska känna sig helt upptagen med att 

utföra läkarordinationer och som resultat av detta känna oförmåga att prioritera korrekt och 

fördela uppgifter till undersköterskor är förmågor som inte finns på novisens nivå. Därför, 
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skulle Benner sannolikt framhållit, kan man som universitet eller myndighet inte ställa 

orimligt höga krav på den kunskap studenten skall ha tillgodogjort sig efter genomförda VFU-

placeringar då inlärningsprocessen i sig är mer komplex.    

 

Kommunikation och samarbete  

Bjerkudds & Jahns (2008) studieresultat framhäver i likhet med resultatet av denna studie 

läkarens betydelse för sjuksköterskans självkänsla och rondens genomförande. Det råder även 

samstämmighet i resultaten avseende upplevelsen av att flera samtidigt närvarande läkare 

försvårar sjuksköterskans bidragande snarare fungerar kontraproduktivt och utestänger 

sjuksköterskan. Leonard, Graham och Bonacum (2004) beskriver professionernas olika sätt 

att kommunicera, där sjuksköterskan mer naturligt utgår ifrån ett helhetsperspektiv och 

läkaren fokuserar sin kommunikation till det medicinskt väsentliga. Detta kan leda till att det 

uppstår vissa motsättningar i det kommunikativa samspelet, ett exempel som framgår av 

denna studies resultat är sjuksköterskans upplevelse av att hålla tillbaka viss information 

under rond.  

 

Tidigare forskning inom området för kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor är 

begränsad. En studie från Australien (Manias & Street, 2000) visar sjuksköterskans brist på 

delaktighet under ronden och de ineffektiva konsekvenser detta får för den planerade vården 

Några resultat av studien visar att sjuksköterskor ofta upplever sig bli tillåtna att tala istället 

för att på eget bevåg spontant kunna ta ordet och bidra till diskussionen. Denna barriär präglas 

även av uppfattningen att ronden är en ”medicinsk rond” eller en rond avsedd för läkare då 

sjuksköterskorna sällan upplever sig bidragande och andra läkare exempelvis AT-läkare och 

studenter tar mer plats (Manias & Street, 2000). Likheter går att finna i vår studie där, som 

tidigare nämnts, flera sjuksköterskor upplevt sig förminskade under ronden.  

 

Rondgenomförandet 
Rondgenomförandet beskrevs av samtliga sjuksköterskor som komplext. Som 

nyutexaminerad upplevdes det svårt att veta vad som var relevant att ta upp med läkaren 

under ronden men detta beskrevs som något man successivt lärde sig. Flera sjuksköterskor 

delade uppfattningen att struktur var viktigt, framför allt i början. Dessvärre var det få 

avdelningar där denna typ av struktur fanns och där struktur fanns i form av arbetsbeskrivning 
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eller mall som redskap för ronden. Ronden genomfördes annorlunda beroende på vilken typ 

av avdelning det var, exempelvis skiljde sig rutinerna för ronden på en 

akutsjukvårdsavdelning jämfört med övriga avdelningar. Den gående ronden beskrevs av 

vissa sjuksköterskor som meningslös och att de själva under denna del av ronden inte fyllde 

någon funktion. Vissa valde att inte gå med läkaren under den gående ronden, utan 

spenderade den tiden på att utföra ordinationer. Andra följde med för att höra vad läkaren och 

patienten talade om, och i fall några nya ordinationer blev gjorda. De flesta sjuksköterskor 

hade positiva erfarenheter av ronder, de upplevde att de vid ronden hade en viktig roll och att 

det togs hänsyn till deras åsikter och synpunkter. 

 

S-BAR (Wallin & Thor, 2008) håller på att implementeras på Akademiska sjukhuset i syfte 

att underlätta klar och tydlig kommunikation mellan vårdpersonal i specifika situationer. Av 

intervjupersonernas erfarenheter förekommer det dock inte någon implementering av 

kommunikationsverktyg specifikt för rondsituationer, även om det på vissa avdelningar ibland 

används lappar och liknande vägledande redskap. Nørgaard, Ringsted & Dolmans (2004) 

studerar hur ett redskap i form av checklista skulle kunna vägleda under rond för att främja 

struktur och undvika att något missas. Även om de i denna studie avser undersöka 

checklistans funktion under läkarronder kan idén överföras på de ronder som avses i denna 

studie. Sjuksköterskorna i denna studie efterfrågar rondstruktur vilket en checklista likt den 

Nørgaard, Ringsted & Dolmans (2004) prövar i sin studie skulle bidra till.  

 

Metoddiskussion 
Det har varit svårt att befästa studiens resultat i vetenskapliga artiklar eller övrig forskning. 

Ett fåtal artiklar har funnits som delvis bekräftar resultaten. Författarna anser resultaten av 

studien vara trovärdiga. Frågorna som använts under intervjuerna har varit formulerade på ett 

sätt som givit intervjupersonerna möjlighet att fritt prata inom ramen för studiens 

frågeområden. Detta ledde till intervjumaterial som gav svar på syftet med studien. Genom att 

använda citat i resultatdelen stärks studiens trovärdighet genom att läsaren får en direkt insyn 

i intervjuerna. För att öka tillförlitligheten hade författarna under transkriberingsproceduren 

kunnat använda sig av fler personer som då skulle kontrollera transkriptionerna mot 

inspelningen för att säkerställa att allt inspelat material blev rätt utskrivet och inget 

utelämnades (Polit & Beck, 2008). Det faktum att fyra deltagande sjuksköterskor blev 

kontaktade och tillfrågade om studien i egenskap av bekanta till författarna kan ha påverkat 



 28 

sjuksköterskornas svar under intervjuerna och således även påverkat studiens resultat. 

Författarna hade ingen tidigare erfarenhet av att arbeta enligt en kvalitativ metod, med större 

kunskap hade därför intervjuerna eventuellt blivit längre och mer uttömmande. 

 

Resultatet av studien grundar sig i kvinnliga nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av 

rond och arbetsledning på Akademiska sjukhuset. Författarna anser resultaten vara giltiga för 

denna grupp på aktuellt sjukhus. Deras uppfattningar som presenteras i studien beskriver 

förhållanden och föreställningar hos personer begränsade till en specifik plats. På så vis kan 

studien sägas representera den verklighet den har sitt ursprung i, men däremot finns det inte 

fog för att överföra dessa uppfattningar på andra områden exempelvis andra sjukhus (Polit & 

Beck, 2008) 

 

I kvalitativa studier ses aldrig författarna som helt obereonde, utan snarare som medskapare 

av resultatet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). En allmängiltig sanning inom kvalitativ 

forskning går således aldrig att finna, däremot kan flertalet olika tolkningar av ett och samma 

fenomen framträda. Författarna bakom denna studie hade utifrån egen klinisk erfarenhet och 

kontakt med klasskamrater en förförståelse om ronden och den komplexitet som präglar den. 

Denna förförståelse var författarna hela tiden medvetna om under tiden de skrev och 

analyserade intervjumaterialet. Det är viktigt att det finns en medvetenhet om förförståelse 

och hur denna kan påverka resultatet av studien. Stor förförståelse och liten medvetenhet om 

dess potentiella påverkan minskar trovärdigheten. 
 

Framtida forskning 

Det vore intressant att undersöka hur läkare upplever rondsituationer. De föreställningar och 

erfarenheter sjuksköterskorna i denna studie delgivit är på något sätt alltid anknutet till en 

läkare men dennes upplevelse av mötet dem emellan ges inte utrymme. En grundligare 

kartläggning av alla inblandade personers upplevelse av dessa situationer skulle förmodligen 

kunna verka positivt genom djupare förståelse för hur dessa människor bakom sina titlar beter 

sig mot varandra och därmed fungera avhierarkiserande.  

 

Slutsats: Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever svårigheter att hantera rondsituationer på 

grund av bristande struktur samt problematik i rollen som arbetsledare för omvårdnaden. 
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Kommunikation och samarbete mellan läkare och sjuksköterska har stor betydelse för rondens 

utgång. Omvårdnad upplevs generellt vara nedprioriterat i förhållande till medicinsk 

vetenskap. 
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Bilaga 1. 

INTERVJUFRÅGOR 

 

1. Ålder 

2 . Utbildning 

3. Antal yrkesverksamma månader/år som sjuksköterska? 
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Hur upplever du att utbildningen har förberett dig inför rondsituationer teoretiskt? 

Hur upplever du att utbildningen har förberett dig inför rondsituationer praktiskt?                                                        

Upplever du att det finns tydliga riktlinjer, tillexempel en arbetsbeskrivning på din nuvarande 

arbetsplats för hur ronden skall genomföras?                                                                                                                                                                                                

Beskriv en rondsituation som du upplevt fungerat tillfredsställande?                                                           

Kan du uppskatta hur ofta en rondsituation är tillfredställande? 

Beskriv en rondsituation som du upplevt fungerat mindre tillfredsställande? 

Hur bör en rondsituation fungera för att vara tillfredsställande enligt dig? 

Upplever du i en rondsituation att du representerar/deltar i egenskap av den som är 

omvårdnadsansvarig? 

Hur upplever du din möjlighet att påverka under ronden? 

Har du upplevt att gränserna för vad som är din profession (omvårdnad) och vad som ingår i 

ditt yrkesutövande blivit otydligt i samband med ronden? 

Kan du beskriva en rondsituation där du har hållt tillbaka viktigt information på grund av 

stämningen i gruppen? 

Hur upplever du din roll som sjuksköterska vid den ”gående ronden”? (där läkare och 

sjuksköterska går runt till patienterna)? 

Hur uppfattar du din roll som arbetsledare gällande delegering efter ronden? 
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Bilaga 2. 
Härmed tillfrågas Du om deltagande i en forskningsstudie 

Syfte och nytta 

Studiens syfte är att undersöka upplevelser avseende rondsituationen hos nyutexaminerade 

sjuksköterskor. Studien är en del av ett tudelat projekt, där legitimerade män och kvinnors 

uppfattningar jämförs och analyseras, vilket förhoppningsvis leder till en vetenskaplig artikel.  
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Hur studien går till 

Vi har fått ditt namn av din avdelningschef. Om du vill medverka i studien innebär det att en 

intervju på 30-60 minuter kommer att genomföras på avdelningen. Innan intervjun påbörjas 

kommer du att få muntlig information om studiens syfte och metod, och utrymme för frågor 

kommer att finnas. Intervjun baseras på frågor om  rondsituationen och sjuksköterskans 

dagliga vårdarbete och det är din personliga upplevelse som vi är intresserade av. 

 

Deltagandet är frivilligt. Du kan när som helst under studiens gång avbryta ditt deltagande 

utan att ange skäl till detta. 

 

Hur data behandlas 

Ansvarig för dina personuppgifter är Uppsala Universitet. Dina svar kommer att behandlas så 

att inte obehöriga kan ta del av dem. Resultatet av intervjuerna kommer att sammanställas så 

inga enskilda personer kommer att identifieras. Resultatet av undersökningen kommer att 

presenteras i en uppsats och förhoppningsvis i en vetenskaplig artikel. 

 

Hur får jag information om studiens resultat 

Efter att uppsatsen har blivit godkänd av Uppsala Universitets examinator, kommer resultatet 

av studien att skickas till din avdelning.  
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