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Sammanfattning 

Syfte: Beskriva hur arbetstidsfördelning och arbetssituation ser ut för sjuksköterskan på en 

hjärtavdelning. Metod: Strukturerad observationsstudie av deskriptiv design med kvantitativ 

ansats. 14 sjuksköterskor observerades under 18 arbetspass. Ett kategoriseringsschema 

användes som mätinstrument. Data bearbetades med en kvantitativ analysmetod.  

Huvudresultat: Sjuksköterskan lade en betydande del av arbetstiden på direkt patientkontakt, 

därefter en stor del på administrativa arbetsuppgifter. Ytterst liten del av tiden lades på 

arbetsuppgifter som kan utföras av annan personal. Arbetstidsfördelningen följde ett liknande 

mönster för A- och C-tur. Under C-tur avsatte sjuksköterskan betydligt mindre tid till rond 

och mer tid till rapportering och läkemedelshantering jämfört med A-tur. Sjuksköterskan 

avbröts var 12:e minut under A-tur och var 9:e minut under C-tur. Sjuksköterskan avbröts på 

rasten vid 5 av 18 observationer. Vid 15 av 18 observationer tog sjuksköterskan rasten 

hon/han hade rätt till. Sjuksköterskan arbetade utöver schemalagd arbetstid vid 10 av 18 

observationer och slutade tidigare vid 5 av 18 observationer. Slutsats: En betydande del av 

sjuksköterskans arbetstid på hjärtavdelningen utgjordes av direkt patientkontakt och en ytterst 

liten del utgjordes av arbetsuppgifter som kan utföras av annan personal. Det finns dock 

rutiner som kan ses över. Tiden för rond under C-tur var nästan obefintlig och det höga antalet 

avbrott som sjuksköterskan utsattes för borde beaktas då det påverkar sjuksköterskans 

arbetssituation. 

 

 

Nyckelord: Tidsstudie, Arbetssituation/arbetsmiljö, Sjuksköterskor, Observation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

Abstract 

Aim: To describe the work situation and the distribution of working hours for the nurse at a 

cardiac department. Method: A structured observational study of descriptive design with a 

quantitative approach. 14 nurses were observed during 18 sessions. An activity schedule with 

categories was set up to collect data and then analyzed by a quantitative method.  

Main result: The nurse spent a considerable amount of time in direct contact with the 

patients. The second most time consuming activity was administration. The time spent on 

”non-nursing duties” was insignificant. The distribution of working hours followed a similar 

pattern during the morning shift and the evening shift. More time was spent on reporting and 

handling medicines but significantly less doing rounds during the evening shift compared 

with the morning shift. The nurse was interrupted every 12 minutes during the morning shift 

and every 9 minutes during the evening shift. When having break disturbances occurred in 5 

of 18 observations. In 15 of the 18 observations, the nurse was able to take her/his planned 

breaks. 10 of 18 observations meant work after scheduled time and in 5 of 18 observations the 

nurse was able to finish before scheduled time. Conclusion: The nurse in the cardiac 

department spends a considerable amount of time in direct contact with the patients, but 

almost none in ”non-nursing duties”. Though, there are routines, which should be improved. 

Routines to consider are the rounds during the evening shift, when almost insignificant time 

was spent, and the high number of interruptions affecting the nurse´s work situation. 

 

 

Keywords: Time and Motion studies, Work situation/ Work environment, Nurses, 

Observation 
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Introduktion 

Tiden som sjuksköterskan tillbringar med patienten är relaterad till en mer patientsäker vård 

(Bowers et al. 2001, Hallin & Danielsson 2007, Furåker 2008, Duffield et al. 2011), bättre 

behandlingsresultat (Duffield et al. 2011) samt en ökad trygghet för patienterna (Hallin & 

Danielsson 2007). Allt sjuksköterskan gör är direkt eller indirekt för patienten (Furåker 2008). 

Det är Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet att medverka till att hög patientsäkerhet 

upprätthålls (SFS 2010).  

 

Sjuksköterskans profession 

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning förtydligar professionen och yrkesutövningen vilket 

bidrar till en god och säker patientvård. Sjuksköterskan är verksam inom olika områden och 

vårdformer vilket bidrar till att arbetsuppgifterna är mycket varierande. 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska berör inte arbetsuppgifter i detalj utan 

har ett mer övergripande perspektiv. Oavsett vårdform är sjuksköterskans huvudsakliga 

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

ledarskap. Sjuksköterskans arbete ska bygga på en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt 

(Socialstyrelsen 2005). 

 

Sjuksköterskans arbete på en medicinsk vårdavdelning  

Sjuksköterskan ansvarar för patienten så länge som hon eller han är på avdelningen. 

Sjuksköterskan har det övergripande ansvaret för omvårdnaden samt i stor utsträckning 

ansvaret för att administrera läkemedel och annan medicinsk behandling som ordineras av 

läkare. Effekter och eventuella biverkningar av läkemedel måste observeras av sjuksköterskan 

som även bedömer patienters tillstånd och resultat av behandlingar, vilket innebär ett 

deltagande i det diagnostiska arbetet. Viktiga arbetsuppgifter för sjuksköterskan är 

observation av patienten, administrera ordinerad medicinsk behandling samt utföra och 

planera omvårdnadsåtgärder. Detta kräver att sjuksköterskan kontinuerligt planerar sin tid och 

prioriterar de olika arbetsuppgifterna vilket är en ansvarsfull och krävande arbetssituation 

(Kristofferson et al. 2006). 

 

Patientnärmre vård 

Patientnärmre vård (PNV) är en vårdmodell framtagen för att öka arbetstiden nära patienten.   
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Fokus i vårdmodellen är mötet med patienten och förutsätter tid nära patienten för att öka 

patienters delaktighet och trygghet för att på så sätt skapa bästa möjliga vård (Inde 2006). 

Vårdmodellen innebär att hitta lösningar inom organisationen samt ett förändrat arbetssätt och 

förhållningssätt inom personalgruppen (Aktell & Edström 2009). På avdelningar där 

arbetsmodellen tillämpats sågs snabbt positiva förändringar för sjuksköterskan. Det visade sig 

att sjuksköterskan känner sig mindre stressad och mindre otillräcklig vilket bidrog till ett 

bättre samarbete inom vårdteamet. Antal avbrott i vårdarbetet minskade, sjuksköterskan 

avlastades från administrativt arbete och fick därmed mer tid till patientnära vård (Inde 2012). 

Vårdkvaliteten förbättrades genom att patienterna blev tryggare och mer delaktiga och 

tillfredställelsen ökade inom personalgruppen. PNV finns mer eller mindre utvecklat i så gott 

som alla Sveriges län idag (Aktell & Edström 2009).  

 

Omvårdnadsteori  

Ida Jean Orlando betonar vikten av interaktion mellan sjuksköterska och patient i 

omvårdnadsprocessen. Sjuksköterskan har en rådgivande roll där hon tillsammans med 

patienten i här-och-nu-situationen klargör patientens specifika behov av omvårdnad. Orlandos 

omvårdnadsprocess består av tre grundläggande steg. Det första steget innebär att 

sjuksköterskan i den omedelbara situationen observerar patientens beteende. Steg två är en 

individuell uppfattning av patientens beteende vilket, enligt Orlando, mer eller mindre leder 

till reflexmässiga handlingar. Det sista steget i omvårdnadsprocessen är alla åtgärder som 

sjuksköterskan utför till förmån för patienten (Orlando 1990). 

 

Patienters upplevelser av vården  

Patienter upplevde att en stor del av tiden på sjukhus handlar om att vänta, många gånger fick 

de vänta en längre tid efter att de ringt på sjuksköterskan. Personalens tidsbrist gjorde att 

patienterna ibland blev irriterade och kände sig osäkra (Andersson et al. 2011). Patienterna 

uppskattade när sjuksköterskan gav dem uppmärksamhet och en förklaring till varför de fick 

vänta (McCabe 2004, Andersson et al. 2011). De upplevde att de fick otillräcklig information 

och att det var svårt att få tid med sjuksköterskan till att reda ut frågor (Berg & Danielson 

2007, Andersson et al. 2011). Patienterna ville inte öka personalens arbetsbelastning och 

valde därför att avstå från att be om hjälp vid vissa tillfällen (McCabe 2004, Andersson et al. 

2011). De hade dock en förståelse för sjuksköterskans arbetssituation (McCabe 2004, 

Andersson et al. 2011). De ansåg att det var för lite personal med tanke på arbetsbelastningen 

(Andersson et al. 2011) och de upplevde att sjuksköterskan var mer fokuserad på 
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arbetsuppgifterna än på att kommunicera med dem personligen (McCabe 2004). Närhet till 

sjuksköterskan och en bra relation värdesattes av patienterna och gav dem en ökad känsla av 

trygghet (Fredriksen & Ringsberg 2007, Andersson et al. 2011, Duffield et al. 2011). Enligt 

Suhonen et al. (2012) ökade patienternas tillfredställelse när vården är individanpassad. 

 

Sjuksköterskans arbetstidsfördelning 

Arbetstidfördelning är i föreliggande studie ett centralt begrepp, vilket innebär hur 

sjuksköterskan delar upp arbetstiden på olika arbetsuppgifter. Arbetstid innebär enligt 

Hellberg (2011) schemalagd tid då arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande på 

arbetsställe och utför arbete. Ordet fördela betyder dela upp (Svenska Akademien 2011).    

 

Westbrook et al. (2011) har gjort observationsstudier med två års mellanrum där det framkom 

att sjuksköterskan ägnade 37% av sin arbetstid det första året och 35,7% av sin arbetstid det 

tredje året på direkt patientkontakt. Liknade resultat har visats i Furåkers (2009) studie som 

gjorts på 10 avdelningar fördelat på medicin, kirurgi och geriatrik och psykiatri, där direkt 

patientkontakt uppmättes till 38%. De medicinska avdelningarna visade sig tillbringa mest tid 

på direkt patientkontakt. På en neurologisk avdelning uppmättes den direkta patientkontakten 

till 37% (Williams et.al 2009). En av de största förändringarna inom sjuksköterskeyrket är att 

mer tid läggs på dokumentation (Pelletier et al.2005, Duffield et al. 2008). En studie 

genomförd av Hendrich et al. (2008) visade att sjuksköterskan spenderar den största delen, 

35,3%, av sin tid på dokumentation. På en akutmottagning framkom det att för varje timme 

sjuksköterskorna har direktkontakt med patienten tillkommer lika lång tid på administrativa 

uppgifter. Det visade sig även att minskad patientkontakt beror på att sjuksköterskan utför 

arbetsuppgifter som inte ingår i hennes yrkeskompetens som till exempel städning, svara i 

telefonen och transportera patienter (Duffield et al. 2008). En studie av Clarke och Aiken 

(2008) visade också att sjuksköterskan utför arbetsuppgifter annan personal kan utföra. För att 

skapa mer tid för sjuksköterskan till patientnära vård måste sjuksköterskans arbetsuppgifter 

först identifieras för att på så sätt se vad andra arbetstagare kan göra (Duffield et al. 2008). En 

del av det administrativa arbetet som utförs av sjuksköterskan skulle enligt Lundgren och 

Segersten (2001) kunna ersättas av annan personal. 

 

Sjuksköterskans upplevelser av arbetstidsfördelning  

I en studie med 30 sjuksköterskor på 10 avdelningar uttryckte alla sjuksköterskor en önskan 

om att kunna ge patienten bättre omvårdnad men att de alltid upplever tidsbrist (Furåker 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hendrich%20A%5Bauth%5D
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2008). Sjuksköterskan kände sig otillräcklig (Berg & Danielsson 2007, Hallin & Danielson 

2007) och måste använda sin tid med omdöme (Berg & Danielsson 2007). Sjuksköterskan 

upplevde att en stor del av arbetspasset spenderas på dokumentation vilket minskar tiden för 

direkt patientkontakt (Gugerty et al. 2007, Hallin & Danielson 2007, Furåker 2008). Furåkers 

(2008) studie visade även att rapportering upplevs ta för mycket av sjuksköterskornas tid.  

Sjuksköterskan hade en önskan om mer patientnära tid (Furåker 2008). Patientnära tid har 

visat sig vara tillfredställande för sjuksköterskan (Sheward et al. 2005, Hallin & Danielsson 

2007, Furåker 2008, Duffield et al. 2011) och patienten (Duffield et al. 2011).  

 

Sjuksköterskans arbetssituation  

Det andra centrala begreppet i föreliggande studie är arbetssituation. Enligt arbetsmiljölagen 

är arbetssituation en del av arbetsmiljön. Arbetet ska planläggas så att det kan utföras i en 

sund miljö så att arbetstagaren inte utsätts för psykiska och fysiska påfrestningar (SFS 1977).  

 

I studierna av Gugerty et al. (2007) och Hallin och Danielson (2007) valde många 

sjuksköterskor att sitta kvar utöver sin arbetstid, andra sätt att kompensera en känsla av 

tidsbrist är att starta sitt arbetspass tidigare och/eller ta korta kaffepauser istället för lunchrast 

(Bowers et al. 2001, Gugerty et al. 2007, Hallin & Danielsson 2007). Akuta situationer bidrog 

också till att arbeta utöver sin arbetstid (Bowers et al. 2001, Hallin & Danielson 2007) likaså 

dokumentation (Hallin & Danielson 2007). Sjuksköterskan hade svårt att ta sig tid till 

lunchrast (Sveinsdóttir et al. 2006) och måste anpassa rasten efter arbetsbelastning (Lundgren 

& Segesten 2001). Rast innebär enligt arbetstidslagen de avbrott i den dagliga arbetstiden där 

arbetstagaren inte är skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen. Arbetstagaren ska inte arbeta 

mer än fem timmar i följd utan rast (SFS 1982
a
). De vanligaste avbrotten för sjuksköterskan är 

avbrott av annan vårdpersonal (Biron et al. 2009
a
) och de flesta avbrotten sker vid 

läkemedelshantering (Biron et al. 2009
a
, Westbrook et al. 2011). I studierna av Olds och 

Clarke (2010) och Holden et al. (2011) framkom det att arbetsbelastning och felmedicinering 

har ett samband. På en traumaavdelning blev sjuksköterskan avbruten 11,8 gånger i timmen 

vilket motsvarar ett avbrott var femte minut (Brixey et al. 2008). Sjuksköterskan var tvungen 

att ständigt göra omprioriteringar vilket innebär ett stort ansvar och att många nya beslut 

måste tas (Furåker 2008). 
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Sjuksköterskans upplevelser av arbetssituation  

Sjuksköterskan upplevde frustration över att ständigt avbrytas och tvingas prioritera om 

(Hallin & Danielsson 2007). Upplevelsen av ständiga avbrott och tung arbetsbelastning 

påverkar patientsäkerheten och vårdkvaliteten (Bowers et al. 2001, Hallin & Danielsson 

2007). Vid hög arbetsbelastning var sjuksköterskan uppgiftsorienterad och skapar relationer 

med patienterna genom korta möten (Berg & Danielsson 2007). Enligt Hallin och Danielson 

(2007) upplevde sjuksköterskan sin arbetssituation som stressande på grund av för lite kontakt 

med patienterna, kravet på dokumentation, känslan av att vara otillräcklig och känslan över att 

ha missat något i slutet av arbetsdagen. Tidspress har visat sig vara sjuksköterskans största 

stressfaktor (Sehlen et al 2009). Fler studier visade att sjuksköterskan överväger att byta yrke 

på grund av sin arbetssituation (Coomber & Barriball 2007, Clarke & Aiken 2008, Hallin & 

Danielsson 2008).  

 

Problemformulering 

Sjuksköterskans arbete ska bygga på en helhetssyn (Socialstyrelsen 2005) och hon eller han 

har det övergripande ansvaret för omvårdnaden. Sjuksköterskan är en del i det diagnostiska 

arbetet vilket kräver en närhet till patienterna (Kristoffersen et al. 2006). Tidigare forskning 

visar att både patienter och sjuksköterskor värdesätter tiden med varandra men de upplever 

båda att tiden inte räcker till. Sjuksköterskeyrket har förändrats och kravet på administrativt 

arbete har ökat. Forskning visar även att sjuksköterskan utför arbetsuppgifter som skulle 

kunna utföras av annan personal. Känslan av stress och otillräcklighet försöker sjuksköterskan 

kompensera genom att arbeta utöver sin arbetstid. Arbetssituationen leder till mindre 

patientkontakt och en utarbetad sjuksköterska vilket i sin tur leder till sämre vårdkvalitet och 

en mindre patientsäker vård. 

 

Det finns mycket forskning om hur sjuksköterskan upplever sig disponera sin arbetstid och 

hur hon eller han upplever sin arbetssituation. Däremot finns det desto mindre forskning som 

direkt visar på hur mycket tid sjuksköterskan lägger på olika arbetsuppgifter samt hur hennes 

eller hans arbetssituation ser ut. Litteratur som beskriver sjuksköterskans upplevelser 

bekräftas av författarnas erfarenheter från bland annat praktik under utbildningen och arbete 

inom vården. Författarna anser det viktigt att identifiera hur sjuksköterskan använder sin tid 

samt titta på omständigheter som påverkar arbetssituationen för att se om det finns någon 

grund till sjuksköterskans upplevelser. Författarna har inte funnit någon tidigare forskning om 

detta område inom hjärtvården vilket styrde valet av vårdavdelning.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=Coomber%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16631760
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=Barriball%20KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16631760
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Syfte  

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur arbetstidsfördelning och arbetssituation ser 

ut för sjuksköterskan på en hjärtavdelning. 

 

Frågeställning 

1. Hur ser sjuksköterskans arbetstidsfördelning ut under en A-tur respektive en C-tur? 

2. Hur ser sjuksköterskans arbetssituation ut under en A-tur respektive en C-tur? 

 

Metod 

Design  

Studien är av en deskriptiv design med en kvantitativ ansats (Polit & Beck 2010). 

 

Urval och undersökningsgrupp 

Ett icke slumpmässigt urval har gjorts (Polit & Beck 2010). Inklusionskriterier för studien var 

kvinnliga och manliga sjuksköterskor som varit legitimerade i minst 6 månader och som 

arbetat på avdelningen i minst 6 månader. Det fanns ingen övre gräns för hur länge 

sjuksköterskorna arbetat på avdelningen. Sjuksköterskorna skulle vara medicinskt ansvariga 

med eller utan vidareutbildning. Sjuksköterskor som varit handledare till student eller ny 

personal på avdelningen under observationstillfället uteslöts. Sjuksköterskor som observerats 

tre gånger exkluderades till att delta i en ny observation. 

 

På vald hjärtavdelning i Mellansverige arbetade totalt 27 sjuksköterskor. Av dessa 

sjuksköterskor arbetade 18 sjuksköterskor under perioden för datainsamlingen och 15 av 

dessa sjuksköterskor uppfyllde inklusionskriterierna. I studien deltog 14 sjuksköterskor, 13 

kvinnor och en man. Åldrarna varierade från 25 till 46 år vilket gav ett medelvärde på 30,5 år. 

Tid som legitimerad sjuksköterska varierade från 7 månader till 9,5 år och medelvärdet var 

2,5 år. Arbetad tid på avdelningen bland sjuksköterskorna varierade från 7 månader till 8 år 

vilket gav ett medelvärdet på 1 år och 10 månader.  

 

I föreliggande studie används begreppen A-och C-tur. A-tur är en förmiddagstur förlagd 

mellan klockan 6.45 och 15.30. C-tur är en eftermiddagstur förlagd mellan klockan 13.30 och 

21.30. Under en C-tur exkluderades samtliga sjuksköterskor vilket innebar att observationen 

inte kunde genomföras. Att C-turen blev inställd medförde ett bortfall på grund av att en A-tur 
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fick ställas in för att få lika många A respektive C-turer. Lika många A- som C-turer 

prioriterades före antalet observationer per sjuksköterska.  

 

Beskrivning av verksamhet 

Avdelning 

På vald hjärtavdelning arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, sjukgymnast och 

kurator. Avdelningen har 21 vårdplatser där patienter med bland annat hjärtinfarkt, hjärtsvikt, 

klaffel och arytmi behandlas. Patienter som genomgått pacemaker- och bypass- operation 

vårdas även på avdelningen. Avdelningen har ett nära samarbete med 

hjärtintensivavdelningen. Samtliga medicinskt ansvariga sjuksköterskor bär alltid med sig en 

telemetriövervakningssökare. En telemetriövervakningssökare är uppkopplad mot 

patienternas telemetri (en kontinuerlig övervakning av hjärtverksamhet) och varnar vid 

avvikande hjärtverksamhet.  

 

A-tur  

Avdelningen har under en A-tur fyra vårdlag där varje vårdlag består av en medicinskt 

ansvarig sjuksköterska och en undersköterska/omvårdnadssjuksköterska. Tre vårdlag har fem 

patienter var och det fjärde vårdlaget har sex patienter. Under A-turen arbetar även en 

undersköterska som receptionist och en sjuksköterska som vårdplanerare. Receptionisten 

ansvarar bland annat för bokning av transport av patienter till undersökningar och andra 

avdelningar, svarar i avdelningstelefonen och hjälper till med omvårdnadsarbetet vid behov. 

Vårdplaneraren ansvarar för att se över patientens hemsituation och fortsatta vårdbehov samt 

planera för utskrivning.   

 

Sjuksköterskans arbetsdag börjar klockan 6.45 med muntlig rapport från nattpersonal för att 

sedan rapportera över till övrig personal i vårdlaget. Därefter finns tid för provtagning, 

medicindelning, förberedelser inför rond, omvårdnadsarbete samt morgonfika. 

Sjuksköterskor, läkare och övrig personal har sedan morgonmöte och går igenom den aktuella 

situationen på avdelningen. Därefter rondar sjuksköterskan med läkaren för att sedan 

gemensamt gå runt till patienterna. Efter ronden rapporterar sjuksköterskan till sin kollega i 

vårdlaget och fortsatt arbete fördelas. Sjuksköterskan delar sedan eventuella mediciner och 

lunchrasten på 45 minuter infaller mellan 11.30 och 13.00. Klockan 13.30 rapporterar 

sjuksköterskan till eftermiddagspersonal och därefter träffas förmiddagspersonal för att gå 

igenom hur arbetsdagen varit och sedan finns tid för eftermiddagsfika. Avdelningsarbete 
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fortsätter till dagens slut där sjuksköterskan ansvarar för in och utskrivningar, 

registerregistreringar och byte av perifera venkatetrar. Sjuksköterskans arbetsdag slutar 15.30.  

 

C-tur  

Avdelningen har under en C-tur två vårdlag där varje vårdlag består av en medicinskt 

ansvarig sjuksköterska och en undersköterska/omvårdnadssjuksköterska. Vårdlagen har tio 

respektive elva patienter var. Under C-turen arbetar även en sjuksköterska som koordinator. 

Koordinatorn ansvarar bland annat för avdelningstelefonen, inskrivningar, bokning av 

transport av patienter till undersökningar och andra avdelningar samt avlastar sjuksköterskor 

och undersköterskor där behov finns.    

 

Sjuksköterskans arbetsdag börjar klockan 13.00 med muntlig rapport från 

förmiddagspersonalen. Därefter går sjuksköterska och omvårdnadspersonal runt till 

patienterna och tid för eftermiddagsfika finns. Vid behov har sjuksköterskan 

eftermiddagsrond med läkaren. Mellan klockan 15.00 och 20.00 sker rondarbete, 

avdelningsarbete samt administrativt arbete så som att skriva blodtrycks-lista till 

undersköterskan och ”att göra” lista till morgondagen. Under denna tid ska sjuksköterskan 

även ta en middagsrast på 30 minuter och kvällsfika. Mellan klockan 20.00 och 21.00 delar 

sjuksköterskan mediciner och läser av telemetrin och därefter ges rapport till nattpersonal. 

Sjuksköterskans arbetsdag slutar 21.30.  

 

Datainsamlingsmetod 

Studien genomfördes som en strukturerad observationsstudie (Polit & Beck 2010).  Ett 

kategoriseringsschema (tabell 1 och 2) och ett eget framtaget observationsprotokoll utformat 

efter kategoriseringsschemat användes.  

 

Kategorier för sjuksköterskans arbetssituation är framtagna med inspiration från studier 

(Sveinsdóttir et al. 2006, Gugerty et al. 2007, Hallin & Danielsson 2007) som bland annat 

studerat sjuksköterskans arbetssituation. Kategorin avbrott har definierats med stöd från 

studien av Biron et al. (2009
b
). Andra studier (Lundgren & Segesten 2001, Harrison & Nixon 

2002, Westbrook & Ampt 2009, Ballermann et al. 2011) där sjuksköterskans arbetsuppgifter 

mätts i tid har använts som stöd för att definiera och ta fram de olika kategorierna för 

arbetstidsfördelning. Författarna har därefter utformat ett kategoriseringsschema anpassat för 

studien. En gemensam första observation, en A-tur, genomfördes. Därefter kompletterades 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Harrison%20L%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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kategoriseringsschemat för att passa studiens syfte och bli tydligt utformat för observatörerna, 

det vill säga författarna till föreliggande studie. Vid skiftbyte mellan A och C tur, då 

sjuksköterskorna rapporterade, hade observatörerna tid att komplettera 

kategoriseringsschemat med ytterligare nya arbetsuppgifter som eventuellt uppstått under de 

enskilda observationerna. Observationsprotokollet innehöll även bakgrundsfrågor beträffande 

ålder, hur länge sjuksköterskan haft sin legitimation samt hur länge sjuksköterskan arbetat på 

avdelningen. Utrymme för noteringar av speciella omständigheter under sjuksköterskans 

arbetspass, antal patienter som hon eller han ansvarade för samt arbetsuppgifter som var svåra 

att bedöma fanns även på observationsprotokollet.  

 

Definitioner för sjuksköterskans arbetstidsfördelning  

Författarna tog fram nio kategorier för sjuksköterskans arbetstidsfördelning. Direkt 

patientkontakt (Direkt pat. kontakt), indirekt patientkontakt (Indirekt pat. kontakt), 

läkemedelshantering, rond, rapport, administrativt sjuksköterska (Adm. Ssk), administrativt ej 

sjuksköterska (Adm. Ej Ssk), annan personal och övrig tid.  

 

Tabell 1. Kategoriseringsschema arbetstidsfördelning 

Kategori Inkluderar Exkluderar 
Direkt pat. kontakt 

 

All tid som 

sjuksköterskan 

disponerar på 

aktiviteter då patienten 

är närvarande 

 

Ankomstsamtal 

Information/samtal/undervisning med patient 

och anhöriga. 

Nutrition- dela ut brickor, hjälp vid måltid. 

Elimination, hygien/kläder, mobilisering 

Förflyttning av patient på avdelning. 

Administrera läkemedel. 

Behandling, provtagning, bedömning, specifik 

omvårdnad. Akuta åtgärder så som HLR etc. 

Assistera andra professioner. 

Gå runt till patienter med läkare på ronden. 

Vårdplanering med patient. 

Gå med patient till undersökning när 

övervakning krävs. 

Dela läkemedel på patientens rum. 

Transport av patient utanför 

avdelning (Se Annan personal) 

 

Indirekt pat. kontakt 

 

Åtgärder som 

sjuksköterskan gör för 

att kunna ge god 

omvårdnad men som 

inte innebär direkt 

patientkontakt 

 

Förberedelse inför observation, behandling, 

provtagning, undervisning och omvårdnad. 

Kommunikation och information med olika 

professioner gällande patient. 

Kommunikation och information med anhöriga 

i frånvaro av patient. 

Vårdplanering då patient ej närvarar. 

Teammöte/ tavelmöte. 

Rengöring av EKG efter patient. 

Pausa telemetri, skicka iväg prover till 

labb, sköljen, Läser av telemetrimonitor i 

korridor. Analysera urinsticka. 

Muntlig ordination- ej telefon. 

 

Dokumentation (Se Adm. Ssk) 

Rond med läkare (Se Rond) 

Rapport muntlig (Se Rapport) 

Rengör och förbereder rum (Se 

Annan personal) 

Förbereder läkemedel, infusioner, 

injektioner samt tabletter (Se 

Läkemedelshantering) 

Telefonsamtal med anhörig (Se 

Adm. Ssk) 
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Läkemedelshantering 

 

 

Förbereder: infusioner, injektioner, tabletter 

och andra läkemedel. 

Läser på i FASS 

Hämta läkemedel till patient. 

Kolla patientens läkemedel. Rådfråga kollega 

om läkemedel. 

Administrera läkemedel, Dela 

läkemedel på patientens rum (Se 

Direkt pat. kontakt) 

 

Rond Rond med läkare Gå runt till patienter med läkare på 

ronden (Se Direkt patient kontakt) 

Rapport 

 

 

Rapport vid skiftbyte. Rapport via telefon. 

Rapport av patient till/från annan avdelning. 

Rondrapport till kollega i vårdlag. Rapport från 

koordinator 

 

Adm. Ssk 

 

Administrativa 

arbetsuppgifter som 

utförs av legitimerad 

sjuksköterska 

Läsa i journal. Läsa av EKG. 

Journalanteckningar (papper och dator) 

Epikriser/ utskrivningar, rondanteckningar, 

minnesanteckningar, tavlan, swedeheart. 

Telefon med anhörig eller rådgivning angående 

patient. 

Ordinera prover, telefonsamtal. 

Rapport via telefon (Se Rapport 

muntlig). 

In och utskrivningar i det 

gemensamma systemet för 

landsting och kommun (Se Adm. Ej 

Ssk) 

Adm. Ej Ssk. 

 

Administrativt arbete 

som annan personal kan 

utföra 

In och utskrivningar i det gemensamma 

systemet för landsting och kommun. 

Senioralert, ringa transport, svara i växeln. 

Kopiera och iordningställa olika dokument. 

Faxa, boka tider för olika undersökningar. 

Beställning och avbeställning av mat. 

Förbereder telemetri-registrera patient i dator. 

 

Annan personal 

 

Andra arbetsuppgifter 

som annan personal kan 

utföra  

Transport av patienter utanför avdelning. 

Rengör och förbereder sängar och rum. 

Förbereda måltider – brickor, packa upp varor, 

matvagn, kvällsfika m.m. 

Fylla på material, kläder och hygienartiklar. 

Beställningar - packa upp varor. 

Hämta läkemedel på annan avdelning. 

Hämta blod, lämna prover till labb. 

Går in med brickor till patient (Se 

Direkt pat. kontakt) 

 

Övrig tid 

 

All tid som inte mäts 

Toalettbesök, fikarast. 

Personliga/privata aktiviteter/samtal 

Personalmöten, utbildning. 

Tid mellan patienter och arbetsuppgifter 

Schemaläggning, kolla mailen. 

Läsa APT- protokoll. 

Söka efter personal eller patient. 

Samtal som berör organisation som till exempel 

öppettider, matbeställning, 

läkemedelsbeställning. 

Omorganisering av patienter på avdelning. 

Möte om hur arbetsdagen varit. 

 

 

Definitioner för sjuksköterskans arbetssituation    

Författarna tog fram sex kategorier för sjuksköterskans arbetssituation. Övriga avbrott, avbrott 

telemetri, lunchrast, middagsrast, arbete utöver schemalagd arbetstid och sjuksköterskan 

slutar tidigare. 
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Tabell 2. Kategoriseringsschema arbetssituation 

Kategori Inkluderar Exkluderar 

Övriga avbrott 

 

Sjuksköterskan 

byter fokus och 

måste prioritera 

om 

Avbruten/störd av kollega/ patient/ anhörig. 

Svara på larm från patient. 

Telefonsamtal, akuta situationer, ny patient 

kommer till avdelning. 

Om sjuksköterskan själv glömt något 

och måste avbryta pågående 

behandling eller liknande vilket leder 

till att hon avbryter pågående uppgift. 

Avbrott från telemetrisökaren (Avbrott 

telemetri) 

 

Avbrott telemetri 

 

Avbruten av telemetriövervakningssökaren Alla övriga avbrott 

Lunchrast 

 

Avdelningens 

bestämmelser för 

lunchrast 

(A-tur 45 min) 

Sjuksköterskan tar den rast hon har rätt till 

 

 

 

Middagsrast 

 

Avdelningens 

bestämmelser för 

middagsrast 

(C-tur 30 min) 

Sjuksköterskan tar den rast hon har rätt till  

Arbete utöver 

schemalagd 

arbetstid 

Sjuksköterskan startar sitt arbetspass minst 10 

min tidigare eller sitter kvar minst 10 min efter 

schemalagd tid. 

Utför arbetsuppgifter. 

Arbetar på lunch- eller middagsrast 

Sjuksköterskan kommer till 

avdelningen tidigare eller stannar kvar 

längre än schemalagd arbetstid men 

utför inte arbetsuppgifter. 

Sjuksköterskan 

slutar tidigare 

Sjuksköterskan avslutar sitt arbetspass minst tio 

minuter innan 15:30 under en A-tur och minst 10 

minuter innan 21:30 under en C-tur. 

 

 

Tillvägagångsätt 

Telefonkontakt togs med vårdenhetschef på aktuell hjärtavdelning i Mellansverige för att se 

om intresse för studien fanns. Efter ett positivt besked skickades enligt överenskommelse ett 

mail med övergripande information om studien till vårdenhetschefen. Ett personligt möte 

bokades in för att mer grundligt gå igenom studiens syfte och hur fortsatt kontakt skulle 

fortlöpa. Vårdenhetshetschefen tog på sig uppgiften att presentera studien för 

verksamhetschef och personalgrupp. Därefter skickas ansökan om tillstånd och godkännande 

av studien till verksamhetschef och informationsbrev till presumtiva deltagare. I 

informationsbrevet presenterades författarna och information om studiens genomförande och 

syfte. Information om konfidentialitet och frivillighet att delta fanns också med i 

informationsbrevet. Sjuksköterskorna fick också möjlighet att skriva under för att ge sitt 

medgivande att delta i studien. Verksamhetschefen godkände studien och vårdenhetschefen 

hjälpte till att samla in underskrifterna från de sjuksköterskor som ville delta i studien. Under 

perioden fram till studiens start hade författarna mailkontakt med vårdenhetschef angående 

personalschema och annan praktisk information. Informationsbreven med sjuksköterskornas 
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godkännande hämtades på avdelningen allt eftersom fler sjuksköterskor skrev på. Innan första 

observationsdagen hade vårdenhetschefen ett färdigt schema för vilka sjuksköterskor som 

skulle observeras under de kommande observationstillfällena och de flesta underskrifter hade 

då kommit in. Det färdiga schemat innebar att varje observation skulle genomföras på 18 

olika sjuksköterskor.  

 

Under datainsamlingsperioden inträffade schemaändringar vilket innebar att observatörerna, 

samma dag som observationen skulle äga rum, fick kontrollera schemat på avdelningen och 

ibland göra justeringar. Schemaändringar innebar att planerad sjuksköterska till exempel 

arbetade som koordinator, icke medicinskt ansvarig sjuksköterska eller handledde ny 

personal. Detta gjorde att observatörerna var tvungna att dagligen kontrollera vilka 

sjuksköterskor som för arbetsturen uppfyllde inklusionskriterierna. För att därefter försöka 

undvika fler antal observationer per sjuksköterska tillfrågades den sjuksköterska som inte 

observerats eller den sjuksköterska som observerats minst antal gånger. Saknades 

godkännande för att delta i studien löstes det på plats. Innan observationerna gavs även 

muntlig information till sjuksköterskorna om tillvägagångssätt, frivilligheten till att delta och 

konfidentialitet (Helsingforsdeklarationen 2008, Polit & Beck 2010).  

 

Observationer  

En observation innebar att en observatör observerade en sjuksköterska under en A- eller en C-

tur. Observationerna påbörjades måndag vecka 4 och avslutades måndag vecka 6. 

Sjuksköterskorna observerades under både A-tur och C-tur på vardagar. Sammanlagt 

genomfördes 18 observationer med 14 olika sjuksköterskor, nio A-turer och nio C-turer. 

Under de nio A-turerna observerades nio olika sjuksköterskor. Under C- turerna observerades 

sex olika sjuksköterskor, varav en sjuksköterska observerades tre gånger, en sjuksköterska 

observerades två gånger och fyra sjuksköterskor observerades en gång. En sjuksköterska 

observerades under både en A-tur och en C-tur. Observatörerna utförde fyra A-turer vardera 

och fyra respektive fem C-turer var. På grund av att den första observationen, en A-tur, 

utfördes gemensamt var en observatör tvungen att utföra en extra observation, en C-tur, för att 

antalet A och C turer skulle bli lika många. Observatörerna undvek att gå samma A-tur 

respektive C-tur på samma dag. Observatörerna hade landstingets arbetskläder och en skylt 

som visade på observatör. Tiden registrerades i minuter och sekunder. Antalet avbrott 

registrerades kontinuerligt och räknades manuellt och arbetssituation och speciella 

omständigheter för dagen noterades allt eftersom.  
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Direkt patientkontakt undveks genom att observatörerna inte följde med sjuksköterskan in på 

patientrummen och frågor från patienter hänvisades till befintlig personal. Det fanns tillfällen 

då patienter var i korridoren och av nyfikenhet ställde frågor. Vid dessa tillfällen uppstod en 

kommunikation mellan observatör och patient. Kommunikation med sjuksköterskorna skedde 

främst innan observationerna och under raster. En viss kommunikation var dock oundviklig 

då frågor kunde uppstå under observationstillfället. Observatörerna deltog inte i 

omvårdnadsarbetet och information om uppmätta tider lämnades inte ut. Kommunikation med 

personal som inte observerades skedde ibland vid tillfällen då observerande sjuksköterska till 

exempel var inne hos patient, dock togs initiativet av personalen.  

 

Dataanalysmetod  

En kvantitativ analysmetod har använts vid bearbetning av insamlad data. Beskrivande 

statistik som frekvens, procent och medelvärde användes (Polit & Beck 2010). Ett excelblad 

med formler skapades i Microsoft Office Excel och formlerna testades innan data lades in. De 

uppmätta tiderna har i direkt anslutning till avslutad observation enskilt registrerats i 

excelbladet som räknat om tiden till hela sekunder för respektive tur och kategori. Utifrån 

excelbladet framkom tiden för kategorin övrig tid. I excelbladet räknades sekunder sedan om 

till minuter och procent och avrundades till en decimal. Arbetssituation och övriga noteringar 

sammanställdes också i excelbladet. Efter datainsamlingsperioden träffades författarna för att 

gemensamt åter registrera alla uppmätta tider och kontrollera dem mot tidigare utfall. 

Arbetssituation och övriga noteringar som av respektive observatör förts in i excelbladet 

kontrollerades gemensamt mot orginalanteckningarna. En dag senare gjordes stickprov på en 

tredjedel av observationerna. Figurer och tabeller skapades utifrån excelbladet.  

 

Forskningsetiska överväganden  

En ansökan till Etiska rådet ansågs inte nödvändigt då observationerna utfördes på 

legitimerade sjuksköterskor. Detta bekräftades efter kontakt med Forskningsetiska rådet på 

Högskolan i Gävle. Författarna tog gemensamt fram tydliga direktiv om förhållningssätt både 

för bemötande av patienter och anhöriga samt observerad sjuksköterska. Inklusionskriterier 

och exklusionskriterier var även framtagna med ett etiskt perspektiv. Tystnadsplikt och 

konfidentialitet har vidtagits. Författarna var väl medvetna om att observationerna kunde bli 

påfrestande för sjuksköterskorna och var därför tydliga med att informera både skriftligt och 

muntligt om frivilligheten till att delta i studien. Sjuksköterskorna kunde när som helst utan 
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förklaring avbryta sitt deltagande (Helsingforsdeklarationen 2008, Polit & Beck 2010). En 

ansökan om tillstånd lämnades till verksamhetschef för godkännande av studien och samtliga 

deltagare gav informerat samtycke.  

 

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån syfte och frågeställningar i löpande text, figurer och tabeller. 

Figur 1 och figur 2 presenterar den uppmätta tiden i procent utifrån de nio framtagna 

kategorierna för sjuksköterskans arbetstidsfördelning. Tabell 3 och 4 presenteras för att ge en 

tydligare och mer differentierad bild av arbetstidsfördelningen. Resultat för arbetssituation 

presenteras i tabell 5 samt i löpande text. Begreppet arbetsdag är sjuksköterskans schemalagda 

arbetstid minus lunchrast eller middagsrast. Arbetsdagen för en A-tur är 480 minuter (8 

timmar) och för en C-tur 450 minuter (7 timmar och 30 minuter). Faktisk arbetstid är ett 

begrepp som används i kommande resultat och innebär arbetsdagen med tillägg av tid då 

sjuksköterskan arbetar utöver schemalagd arbetstid och avdrag av tid då sjuksköterskan slutar 

tidigare. Tiden är avrundad till hela minuter och resultatet baseras på sjuksköterskans faktiska 

arbetstid.  

 

Sjuksköterskans arbetstidsfördelning 

A-tur 

Antal patienter som sjuksköterskan ansvarade för varierade från 1 till 6, vilket gav ett 

genomsnitt på 5 patienter. Vid 4 av 9 observationer hade observerad sjuksköterska en 

sjuksköterska som kollega i vårdlaget och vid resterande observationer hade sjuksköterskan 

en undersköterska som kollega. Sammanlagd uppmätt tid för alla kategorier var 4118 minuter 

under de nio observationerna. Den faktiska arbetstiden blev i genomsnitt 458 minuter (7 

timmar och 38 minuter) för sjuksköterskan. I snitt lades 1 timme och 41 minuter på direkt 

patient kontakt, 30 minuter på indirekt patientkontakt och 22 minuter på rond. Rapport upptog 

42 minuter av arbetstiden och 30 minuter användes till läkemedelshantering. Sjuksköterskan 

lade 1 timme och 5 minuter på administrativt arbete som utförs av legitimerad sjuksköterska 

och 5 minuter på administrativt arbete som kunde utföras av annan personal. Andra 

arbetsuppgifter som kunde utföras av annan personal uppmättes till 17 minuter och övrig tid 

till 2 timmar och 25 minuter. 
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C-tur 

Antal patienter som sjuksköterskan ansvarade för varierade från 5 till 11, vilket gav ett 

genomsnitt på 8,4 patienter. Vid 3 av 9 observationer hade observerad sjuksköterska en 

sjuksköterska som kollega i vårdlaget och vid resterande observationer hade sjuksköterskan 

en undersköterska som kollega. Sammanlagd uppmätt tid för alla kategorier var 4105 minuter 

under de nio observationerna. Den faktiska arbetstiden blev i genomsnitt 456 minuter (7 

timmar och 36 minuter) för sjuksköterskan. I snitt lades 2 timmar och 1 minut på direkt 

patient kontakt, 32 minuter på indirekt patientkontakt och 3 minuter på rond. Rapport upptog 

1 timme och 7 minuter av arbetstiden och 52 minuter användes till läkemedelshantering. 

Sjuksköterskan lade 1 timme och 3 minuter på administrativt arbete som utförs av legitimerad 

sjuksköterska och 4 minuter på administrativt arbete som kunde utföras av annan personal. 

Andra arbetsuppgifter som kunde utföras av annan personal uppmättes till 13 minuter och 

övrig tid till 1 timmar och 42 minuter. 

 

Figur 1 och 2 visar att arbetstidsfördelning för sjuksköterskan följde ett liknande mönster för 

A-tur och C-tur. 

 

 

Figur 1. Arbetstidsfördelning i genomsnitt för sjuksköterskan under en A-tur i procent. 
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Figur 2. Arbetstidsfördelning i genomsnitt för sjuksköterskan under en C-tur i procent. 

 

Tabell 3. Variation i tid, medelvärde samt totalt uppmätt tid i minuter för sjuksköterskan under A-tur. n= 9 antal 

observationer. 

Kategori Variationsvidd Medelvärde Total 

Direkt pat. kontakt 43 - 146 101 911 

Indirekt pat. kontakt 10 - 52 30 271 

Rond  6 - 34 22 201 

Rapport 11 - 55 42 379 

Läkemedelshantering 12 - 41 30 266 

Adm. Ssk 32 - 97 65 589 

Adm. Ej Ssk 0 - 12 5 42 

Annan personal 5 - 41 17 157 

Övrig tid 62 - 240 145 1302 

 

Tabell 4. Variation i tid, medelvärde samt totalt uppmätt tid i minuter för sjuksköterskan under C-tur. n= 9 antal 

observationer. 

Kategori Variationsvidd Medelvärde Total 

Direkt pat. kontakt 96 - 159 121 1086 

Indirekt pat. kontakt 23 - 47 32 290 

Rond  0 - 10 3 27 

Rapport 29 - 92 67 601 

Läkemedelshantering 34 - 98 52 466 

Adm. Ssk 36 - 94 63 563 
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Adm. Ej Ssk 0 - 16 4 40 

Annan personal 0 - 47 13 117 

Övrig tid 64 - 130 102 915 

 

Sjuksköterskans arbetssituation  

Tabell 5 visar att det fanns en variation bland sjuksköterskorna för hur ofta de blev avbrutna 

under sin arbetstid. Sjuksköterskan blev i genomsnitt avbruten 38 gånger under en A-tur 

vilket innebar 5 avbrott per timme det vill säga att sjuksköterskan blev avbruten var 12:e 

minut. Under en C-tur blev sjuksköterskan avbruten i genomsnitt 49 gånger vilket innebar 6,4 

avbrott per timme det vill säga att sjuksköterskan blev avbruten var 9:e minut. Sjuksköterskan 

med mest erfarenhet från sjuksköterskeyrket och avdelningen står för maximalt antal övriga 

avbrott. 

 

Tabell 5. Variation och medelvärde i antal avbrott för sjuksköterskan under arbetstid.   

 Övriga avbrott Avbrott Telemetri 

 Variationsvidd Medelvärde Variationsvidd Medelvärde 

A-tur 14 - 45 30 3 - 23 8 

C-tur 21 - 46 33 4 - 40 16 

 

Avbrott under lunchrast och middagsrast  

Under A-tur blev ingen sjuksköterska avbruten på lunchrasten under de 9 observationerna. 

Vid 5 av 9 observationer under C-tur blev sjuksköterskan avbruten på middagsrasten. Det var 

totalt 17 avbrott varav 5 övriga avbrott och 12 avbrott från telemetriövervakningssökaren.  

 

Lunchrast/middagsrast, arbete utöver schemalagd tid, slutar sjuksköterskan tidigare 

Under A-tur tog sjuksköterskan vid 7 av 9 observationer den lunchrast hon eller han hade rätt 

till. Vid 5 av 9 observationer arbetade sjuksköterskan utöver schemalagd arbetstid och vid 5 

av 9 observationer slutade sjuksköterskan tidigare.  

 

Under C-tur tog sjuksköterskan vid 8 av 9 observationer den middagsrast hon eller han hade 

rätt till. Vid 5 av 9 observationer arbetade sjuksköterskan utöver schemalagd arbetstid och vid 

0 av 9 observationer slutade sjuksköterskan tidigare. 
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Diskussion 

Huvudresultat 

Sjuksköterskans arbetstidsfördelning 

Sjuksköterskan lade en betydande del av arbetstiden på direkt patientkontakt. Därefter 

använde sjuksköterskan en stor del av tiden på administrativa arbetsuppgifter samt ytterst liten 

del av tiden på arbetsuppgifter som kan utföras av annan personal. Arbetstidsfördelningen 

följde ett liknande mönster för A- och C-tur. Under C-tur avsatte sjuksköterskan betydligt 

mindre tid till rond och mer tid till rapportering och läkemedelshantering jämfört med A-tur.  

 

Sjuksköterskans arbetssituation 

Sjuksköterskan blev ofta avbruten under sin arbetstid, var 12:e minut under A-tur och var 9:e 

minut under C-tur. Avbrott under rast inträffade vid 5 av 18 observationer och endast under 

C-tur. Vid 15 av 18 observationer tog sjuksköterskan den rast hon eller han hade rätt till. 

Sjuksköterskan arbetade utöver schemalagd arbetstid vid 10 av 18 observationer och vid 5 av 

18 observationer slutade sjuksköterskan tidigare, vilket inträffade endast under A-tur. 

 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskans arbetstidsfördelning  

Sjuksköterskan på hjärtavdelningen använde 22,1 % respektive 26,4 % av arbetstiden till 

direkt patientkontakt under A-respektive C-tur. Liknande resultat har presenterats i tre studier 

där sjuksköterskans tid till direktpatientkontakt var 22 % (Potter et al. 2005), 21,4 % 

(Westbrook och Ampt 2009) och 19,3 % (Hendrich et al. 2008). Studierna är gjorda på 

avdelningar inom akutvård, medicin och kirurgi och visar att sjuksköterskans tid till direkt 

patientkontakt kan fördelas relativt lika oavsett avdelning. Studien av Kiekkas et al. (2005)  

överensstämmer med föreliggande studie i det avseende att observationerna utförts under 8 

timmarsskift på vardagar under både förmiddagspass och eftermiddagspass. Dock skiljer sig 

resultaten åt då sjuksköterskan i nämnd studie (Kiekkas et al. 2005) använde hela 42 % av 

morgonskiftet och 35,6 % av kvällsskiftet till direkt patientkontakt. En anledning till den stora 

skillnaden i direkt patientkontakt mellan föreliggande studie och studien av Kiekkas et al. 

(2005) menar författarna grundar sig i att sjuksköterskans arbetsuppgifter delvis har 

kategoriserats olika. Sjuksköterskan i Lundgren och Segestens (2001) studie använde också 

mer av sin arbetstid till direkt patientkontakt än vad sjuksköterskan på hjärtavdelningen 

gjorde.  
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Författarna i föreliggande studie anser precis som Orlando (1990) att en interaktion mellan 

sjuksköterska och patient är av stor vikt för att kunna ge god omvårdnad. Interaktion med 

patienten sker vid direkt patientkontakt och studiens resultat visar att sjuksköterskan på 

hjärtavdelningen tog sig tid till att interagera med patienten. Inde (2012) tar även upp vikten 

av sjuksköterskans tid nära patienten vilket har visat sig ha positiv inverkan på både 

sjuksköterska och patient. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982) ska vården tillgodose 

patientens behov av trygghet samt främja goda kontakter mellan sjuksköterska och patient. 

Vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande (SFS 1982
b
) och så långt det är 

möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten (SFS 2010). För att uppfylla kravet 

från Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982) och Patientsäkerhetslagen (SFS 2010) anser 

författarna att sjuksköterskan måste ha tid till direkt patientkontakt. Sjuksköterskan på 

hjärtavdelningen avsatte stor del av sin arbetstid till direkt patientkontakt. Hur mycket tid 

sjuksköterskan ägnade till varje patient går dock inte att urskilja. 

 

Sjuksköterskan utför även arbetsuppgifter som inte innebär direkt patientkontakt men som 

ändå måste utföras för att kunna ge en god omvårdnad. Dokumentation är en viktig 

förutsättning för god omvårdnad (Orlando 1990). Enligt Socialstyrelsen (2005) ingår 

dokumentation i sjuksköterskans administrativa arbetsuppgifter och är en del i arbetet för att 

bedriva en patientsäker vård. Kravet på dokumentation har ökat (Pelletier et al. 2005, Duffield 

et al. 2008) och tiden som läggs på dokumentation och andra administrativa uppgifter anses 

av författarna vara ett väl diskuterat samtalsämne bland sjuksköterskor. En studie av Furåker 

(2009) där sjuksköterskor självskattat sin arbetstid genom dagboksskrivning visade att 

sjuksköterskan lägger 25 % av sin arbetstid på administrativa arbetsuppgifter. Sjuksköterskan 

på hjärtavdelningen använde cirka 10 % mindre tid till administrativa arbetsuppgifter än 

sjuksköterskan i Furåkers (2009) studie. På hjärtavdelningen avlastades sjuksköterskan med 

administrativa uppgifter av receptionist, vårdplanerare, koordinator och ibland av annan 

sjuksköterska i vårdlaget vilket kan vara en förklaring till den stora skillnaden. Sättet att 

organisera arbetet kan liknas med vårdmodellen PNV där sjuksköterskan avlastas 

administrativt för att skapa mer tid för sjuksköterskan till patientnära vård (Inde 2012). Andra 

tidsstudier (Kiekkas et al. 2005, Westbrook & Ampt 2009, Westbrook et al. 2011) har en egen 

kategori för dokumentation vilket i föreliggande studie var en del av de administrativa 

arbetsuppgifterna vilket gör en jämförelse med dessa studier missvisande.  
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Sjuksköterskan avsatte ytterst liten del av arbetstiden på arbetsuppgifter som kan utföras av 

annan personal. Detta kan liknas med studierna av Harrison och Nixon (2002) och Kiekkas et 

al. (2005) där det framkom att sjuksköterskan lade mycket liten del av sin arbetstid på denna 

kategori. En studie av Kaya et al. (2011) visade däremot att sjuksköterskan lägger betydligt 

mer tid på uppgifter som kan utföras av annan personal än vad som framkom i föreliggande 

studie. Författarna anser att hjärtavdelningen har en bra organiserad verksamhet med tydliga 

arbetsbeskrivningar vilket gör att sjuksköterskan inte lägger allt för mycket tid på 

arbetsuppgifter som kan utföras av annan personal. Studiens resultat talar därför emot 

studierna av både Duffield et al. (2008) och Clarke och Aiken (2008) som båda menar att för 

stor del av sjuksköterskans tid går till att utföra arbetsuppgifter som kan utföras av annan 

personal och att det ”stjäl” tid från direkt patientkontakt. Författarna identifierade även att 

sjuksköterskan på hjärtavdelningen endast avsatte 1 % av sin arbetstid på administrativa 

arbetsuppgifter som kan utföras av annan personal. Denna låga siffra anser författarna även 

spegla avdelningens välorganiserade verksamhet.  

 

Under C-tur använde sjuksköterskan 0,7% av sin arbetstid till rond vilket endast är 3 minuter. 

Enligt sjuksköterskans arbetsbeskrivning för C-tur avsätts tid till rond om behov finns. Under 

observationerna uppmärksammade författarna att läkaren oftast fanns nära till hands på 

avdelningen vilket innebar att sjuksköterskan snabbt kunde få svar på frågor utan att ronda. 

Detta kan förklara att tiden för rond blev liten under C-tur. Samtal med läkare vid sidan av 

rond ingår i kategorin indirekt patientkontakt. Det innebär enligt författarna att fördelning av 

arbetstid på indirekt patientkontakt under C-tur borde ha varit större då sjuksköterskan 

samtalade med läkaren istället för att ronda. Vid jämförelse med A-tur blir det tydligt att 

sjuksköterskan inte lade mer tid på indirekt patientkontakt då tid som avsatts till indirekt 

patientkontakt i stort sätt var lika för de båda turerna. Under A-tur uppmättes tiden för rond 

till 4,9% vilket liknar resultatet som presenterades i Furåkers studie (2009). 

 

 Rapport var en kategori precis som rond som skilde sig ganska mycket åt mellan A-tur och 

C-tur. Författarna anser att en naturlig förklaring till skillnaden i rapporttid var att 

sjuksköterskan under C-tur hade fler patienter. Under C-tur uppmättes rapport till 14,6% 

vilket liknar resultatet i Furåkers (2009) studie där rapport uppmättes till 15 %. I andra 

tidsstudier (Westbrook & Ampt 2009, Kaya el al. 2011, Westbrook et al. 2011) som 

författarna granskat ingår rond och rapport under annan kategori vilket därför begränsar 

jämförelser med dessa studier. Vid rond och rapport samverkar sjuksköterskan med både 
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läkare, undersköterskor och andra sjuksköterskor och ansvarar då för att adekvat information 

överförs vilket bidrar till att vården håller en god kvalitet (Socialstyrelsen 2005). 

 

Enligt Kristofferson et al. (2005) är läkemedelshantering en stor och viktig del av 

sjuksköterskans arbetsuppgifter. På hjärtavdelningen använde sjuksköterskan relativt liten del 

av arbetstiden till läkemedelshantering i jämförelse med studierna av Westbrook och Ampt 

(2009) och Westbrook et al. (2011). Författarna i föreliggande studie menar att en bidragande 

orsak till skillnaden kan vara att sjuksköterskan kunde avlastas med läkemedelshantering då 

sjuksköterskan vid nästan hälften av alla observationer hade en sjuksköterska i vårdlaget 

istället för en undersköterska. 

 

Arbetsförhållandena skilde sig åt under A-tur och C-tur. Under C-tur ansvarade 

sjuksköterskan för fler patienter och färre kollegor arbetade då på avdelningen i jämförelse 

med A-tur vilket författarna anser naturligt förklarar skillnaden i arbetstidsfördelning mellan 

A-tur och C-tur. Arbetsförhållandena såg också olika ut för sjuksköterskan på 

hjärtavdelningen. Under vissa turer hade observerad sjuksköterska en sjuksköterska som 

kollega i vårdlaget. Observerad sjuksköterska kunde på så vis avlastas med arbetsuppgifter 

som endast kan utföras av legitimerad sjuksköterska. Antalet patienter som sjuksköterskan 

ansvarade för varierade också. Skillnader i arbetsförhållande skapade olika förutsättningar för 

hur sjuksköterskan kunde disponera arbetstiden. Detta var en bidragande orsak till att 

arbetstidsfördelningen bland sjuksköterskorna skiljde sig åt. Tiden för direkt patientkontakt 

under A-tur varierade från 43 minuter till 146 minuter, vilket innebär en skillnaden på över 

100 minuter. Likaså fanns en skillnad på cirka 60 minuter i tid för administrativa 

arbetsuppgifter som utförs av legitimerad sjuksköterska under både A-tur och C-tur. En 

skillnad i arbetstidsfördelning mellan olika skift samt skillnader mellan sjuksköterskor 

framkom även i studierna av Neatherlin och Prater (2003), Kiekkas et al. (2005) och Hendrich 

et al. (2008).  

 

Sjuksköterskans arbetssituation  

Författarna valde att skilja mellan avbrott från telemetri och övriga avbrott. Avbrott från 

telemetri ansågs vara specifikt för hjärtavdelningen. Övriga avbrott var fler än avbrott från 

telemetri vilket kan jämföras med studien av Biron et al. (2009
a
) där personliga avbrott var 

fler än avbrott från medicinteknisk utrustning. Sjuksköterskan på hjärtavdelningen blev 

avbruten 5 gånger per timme under A-tur och 6,4 gånger per timme under C-tur. Författarna 
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har inte funnit studier som undersökt antal avbrott på hjärtavdelningar vilket är en bidragande 

faktor till svårigheter att hitta studier med liknande resultat. Fler studier (Potter et al. 2005, 

Westbrook & Ampt 2009, Ballermann et al. 2011, Westbrook et al. 2011) visar på färre 

avbrott än antalet avbrott i föreliggande studie. Den största skillnaden framkom i jämförelse 

med studierna av Westbrook & Ampt (2009) och Westbrook et al. (2011) där antalet avbrott 

skiljde sig åt markant. I studierna av Westbrook och Ampt (2009) och Westbrook et al. (2011) 

har forskarna en kategori som kallas multi-tasking vilket i denna studie räknats som avbrott. 

Detta menar författarna är orsaken till den stora skillnaden då studiernas definition av avbrott 

har skiljt sig åt. I studien av Potter et al. (2005) framkom det att erfarna sjuksköterskor oftare 

blir avbrutna än mindre erfarna sjuksköterskor. Detta kan jämföras med föreliggande studie 

där den mest erfarna sjuksköterskan hade flest antal avbrott.  

 

Variation upptäcktes även i antalet avbrott för sjuksköterskan. Största skillnaden var i avbrott 

från telemetri. En förklaring till den stora skillnaden kan vara antal patienter som 

sjuksköterskan ansvarade för. Ytterligare en förklaring kan vara hur många av dessa patienter 

som var uppkopplade till telemetri. Under samtliga 18 observationer blev 5 sjuksköterskor 

avbrutna under rasten för måltid och avbrotten inträffade endast under C-tur. Författarna 

observerade att sjuksköterskan lämnade ifrån sig telemetriövervakningssökare och telefon vid 

lunchrast under A-tur vilket inte alltid inträffade vid middagsrast under C-tur. Detta kan vara 

en förklaring till att avbrotten endast inträffade under C-tur. Författarna anser det viktigt att 

sjuksköterskan får möjlighet till rast utan avbrott då det är hennes privata tid och menar att 

rast är värdefull för att sjuksköterskan ska få en sammanhängande paus från arbetet. 

Författarna anser att sammanhängande rast utan avbrott borde vara minst lika viktigt under C-

tur då sjuksköterskan har kortare rast, ansvarar för fler antal patienter och färre kollegor 

arbetar på avdelningen jämfört med A-tur. Sjuksköterskan på hjärtavdelningen blev ofta 

avbruten. Avbrott var enligt Bowers et al. (2001) och Hallin & Danielsson (2007) en 

stressfaktor och enligt Biron et al. (2009
a
) och Westbrook et al. (2011) en riskfaktor. Många 

sjuksköterskor utför fler arbetsuppgifter samtidigt (Westbrook & Ampt 2009, Kalisch & 

Aebersold 2010, Westbrook et al. 2011) vilket även sjuksköterskan på hjärtavdelningen 

gjorde. Författarna uppmärksammade detta vid observation av avbrott. Denna splittring kan 

enligt författarna bidra till att sjuksköterskan ofta har många bollar i luften vilket i sin tur kan 

leda till att påbörjad arbetsuppgift inte alltid slutförs.  
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Under 15 av 18 observationer tog sjuksköterskan den rast hon hade rätt till vilket författarna 

ser som positiva siffror vilka talar emot studier där sjuksköterskor på grund av arbetssituation 

inte tar rast (Bowers et al. 2001, Lundgren & Segesten 2001, Sveinsdóttir et al. 2006, Hallin 

& Danielsson 2007). Under 10 av 18 observationer arbetade sjuksköterskan på 

hjärtavdelningen utöver schemalagd arbetstid vilket enligt fler studier (Bowers et al. 2001, 

Lundgren & Segesten 2001, Sveinsdóttir et al. 2006, Gugerty et al. 2007, Hallin & 

Danielsson 2007, Bae 2012) inte är ovanligt inom sjuksköterskeyrket. I studien av Bae (2012) 

framkom det att sjuksköterskan arbetade utöver schemalagd arbetstid bland annat för att hinna 

få allt arbete gjort och för att inte svika sina kollegor. Författarna till föreliggande studie 

menar att även hög arbetsbelastning, oplanerade händelser samt flextidsystem är exempel på 

anledningar till varför sjuksköterskan arbetar utöver schemalagd arbetstid. Under 5 av 18 

observationer slutade sjuksköterskan tidigare och det inträffade endast under A-tur. En 

anledning till det menar författarna är att A- och C-tur överlappar varandra med två timmar 

vilket inte sker vid skiftbyte mellan C-tur och Natt-tur. Enligt sjuksköterskorna på 

hjärtavdelningen var perioden under observationerna ovanligt lugn då avdelningen annars har 

ett högt tempo och en hög omsättningen av patienter. Detta bidrog säkerligen till att 

sjuksköterskan hade möjlighet att sluta tidigare vissa dagar.  

 

Metoddiskussion 

Vald design passar studiens syfte och frågeställning vilket ökar studiens trovärdighet. Ett 

slumpmässigt urval hade varit mer lämpligt för studiens kvantitativa ansats då resultat vid 

kvantitativa studier ska kunna generaliseras (Polit & Beck 2010). På grund av att tiden för att 

samla in data var begränsad valde författarna att göra ett icke slumpmässigt urval för att ha 

möjlighet att genomföra studien.   

 

Urvalskriterierna var framtagna för att få ett för avdelningen så talande resultat som möjligt. 

Exklusionskriterierna gjorde att få sjuksköterskor exkluderades från studien. Sjuksköterskor 

som exkluderades ansågs inte ha samma förutsättningar samt prioritera sin tid annorlunda 

jämfört med de sjuksköterskor som inkluderades. Sjuksköterskor som arbetat mindre än sex 

månader på avdelningen kunde fortfarande vara under en period av inlärning gällande till 

exempel avdelningsrutiner. Det fanns också en ökad risk att sjuksköterskor som haft 

legitimation i mindre än sex månader skulle uppleva observationerna som mer störande vilket 

därigenom skulle kunna påverka deras arbetssätt. Sjuksköterskor som handledde ny personal 

eller student ansågs inte lämpligt att observera då de intog en annan roll som inte passade 
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studiens syfte. Sjuksköterskan fick observeras mer än en gång vilket kan ses som en svaghet 

då det medförde att en sjuksköterska observerades tre gånger under tre olika C-turer. Detta 

exklusionskriterie valdes på grund av risken att planerat observationsschema kunde förändras 

och för att antal observationer prioriterades före antalet observationer per sjuksköterska för att 

få tillräckligt med underlag under den korta tidsperioden.  

 

Endast 14 av avdelningens 27 sjuksköterskor deltog i studien vilket kan ses som en svaghet då 

det inte är representativt för avdelningen. Av dessa sjuksköterskor var det 15 sjuksköterskor 

som arbetade och uppfyllde inklusionskriterierna under perioden för datainsamlingen vilket 

gör att det ändå kan ses som positivt att 14 av 15 möjliga sjuksköterskor deltog i studien. 

Positivt med studien var att det endast blev ett bortfall (Polit & Beck 2010).  

 

Innan observationerna togs ett kategoriseringsschema och ett observationsprotokoll fram för 

att på ett strukturerat sätt mäta tiden för de olika arbetsuppgifterna och observera 

sjuksköterskans arbetssituation. Enligt Polit och Beck (2010) är det en förutsättning vid en 

strukturerad observation. Detta innebar också att det gick att göra mer objektiva bedömningar 

(Polit & Beck 2010). Standardiserat kategoriseringsschema anpassat för en hjärtavdelning 

fanns ej vilket medförde att författarna fick utforma ett eget kategoriseringsschema anpassat 

efter avdelningen och studiens syfte. Kategoriseringsschemat är dock framtaget med 

inspiration från tidigare tidsstudier (Lundgren & Segesten 2001, Harrison & Nixon 2002, 

Biron et al. 2009
b
, Westbrook & Ampt 2009, Ballermann et al. 2011) samt från en studie som 

testad liknande instruments validitet (Ballermann et al. 2011). Detta ökar därför också 

validiteten till föreliggande studies kategoriseringsschema. En gemensam första observation 

genomfördes vilket enligt Forsberg och Wengström (2008) ökar reliabiliteten. Detta gjordes 

för att försäkra sig om att sjuksköterskans arbetsuppgifter och arbetssituation fanns 

kategoriserad. Under observationsperioden hade även observatörerna kontinuerlig kontakt för 

att diskutera eventuella frågetecken. Detta ökade förutsättningarna för likvärdiga 

bedömningar och ökar därmed studiens reliabilitet. Det kunde uppstå omständigheter på 

avdelningen som kunde påverka både arbetstidsfördelning och arbetssituation för 

sjuksköterskorna och därför skapades utrymme för noteringar om detta på 

observationsprotokollet. 

 

Kategorin övrig tid utgör en stor del av sjuksköterskans uppmätta arbetstid under både A-och 

C-tur. Personlig tid och tid mellan patienter och arbetsuppgifter var två aktiviteter som 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Harrison%20L%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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upplevdes utgöra en stor del av den uppmätta tiden som presenteras i kategorin övrig tid vilket 

författarna i efterhand kan tycka eventuellt borde ha specificerats.  

Sjuksköterskans arbetssituation beskrivs utifrån sex kategorier som är framtagna med 

inspiration utifrån tidigare studier som studerat sjuksköterskans arbetssituation bland annat ur 

en subjektiv synvinkel. Detta kan ses som en svaghet då författarna valt att studera detta 

område objektivt och därmed utformat ett eget instrument för att kunna observera 

arbetssituation. ”Arbete utöver schemalagd arbetstid” och ”Sjuksköterskan slutar tidigare” är 

två kategorier som kan vara missvisande för sjuksköterskans arbetssituation då avdelningen 

hade ett flextidsystem som författarna inte tagit hänsyn till. Sjuksköterskan kunde till exempel 

börja tidigare, arbetar på lunchrast/middagsrast och därför gå hem tidigare vilket inte framgår 

i studiens resultat. Definitionerna av ”Arbete utöver schemalagd arbetstid” och 

”Sjuksköterskan slutar tidigare” innebar att sjuksköterskan arbetade 10 minuter mer än 

schemalagd arbetstid eller slutade sitt arbetspass 10 minuter tidigare. Detta gör att det inte 

framgår hur länge sjuksköterskan arbetade utöver schemalagd arbetstid eller hur mycket 

tidigare sjuksköterskan avslutade sitt arbetspass vilket gör att resultatet för sjuksköterskans 

arbetssituation bör tolkas med försiktighet.  

 

På grund av schemaändringar tillfrågades ibland en annan sjuksköterska än den som var 

planerad. Detta medförde att tre sjuksköterskor observerades mer än en gång vilket orsakade 

studiens bortfall. Den avsatta tiden för observationerna kunde inte förlängas och gjorde detta 

oundvikligt. Observationerna genomfördes under lika många A-turer som C-turer för skapa en 

helhetsbild av sjuksköterskans arbetsdag. Totalt genomfördes 18 observationer vilket kan ses 

som ett bra underlag. Samtliga nio observationer under A-tur var med olika sjuksköterskor 

vilket var optimalt för att få ett talande resultat för avdelningen. De nio observationerna som 

genomfördes under C-tur var dock inte med nio olika sjuksköterskor utan med sex 

sjuksköterskor. Detta innebär att ett fåtal sjuksköterskor talar för en större del av resultatet för 

C-tur. Författarna anser dock att ingen arbetsdag är den andra lik för sjuksköterskan vilket 

gjorde att varje observation ändå blev unik och inte individbaserad utan talande för 

undersökningsgruppen. 

 

Sjuksköterskorna var medvetna om att de observerades vilket kan ha påverkat deras arbetssätt 

(Polit & Beck 2010). Det uppmärksammades att vissa sjuksköterskorna påverkades mer än 

andra av att bli observerad. Vissa sjuksköterskor upplevdes extra fokuserade medan andra 

ville förklara allt de gjorde och/eller ställde frågor. Det kan även ha påverkat observatörernas 
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bedömningar och den interna reliabiliteten. Observatörerna hade ingen personlig relation till 

någon av studiens deltagare vilket av författarna ansågs minimera risken för att 

sjuksköterskans arbetssätt påverkades ytterligare.  

 

En svaghet med studien kan ses då en observatör genomförde en observation mer på grund av 

att den första observationen utfördes gemensamt. Den gemensamma observationen var en A-

tur men det optimala hade varit att även utföra en C-tur gemensamt för att genomföra lika 

många observationer var. Planerad tid för observationerna blev även här avgörande och 

författarna ser i efterhand att en till gemensam observation inte hade tillfört sådant som inte 

kunde diskuteras mellan observatörerna vid skiftbyte. Observatörerna undvek att gå samma 

A-tur respektive C-tur på samma dag för att minska risken att störa omvårdnadsarbete på 

avdelningen. Det fanns tillfällen då det uppstod kommunikation mellan observatör och patient 

och mellan observatör och annan personal vilket kan ha påverkat observatörernas 

koncentrationsförmåga. Kommunikation med sjuksköterskorna ägde rum främst innan 

observationerna och under raster för att inte påverka sjuksköterskornas arbetssätt. Varje 

observation pågick under cirka åtta timmar vilket innebar en känsla av trötthet och minskad 

koncentration i slutet av varje observation vilket kan ha påverkat bedömningsförmågan och 

därmed reliabiliteten. Sjuksköterskorna utförde ibland flera arbetsuppgifter samtidigt vilket 

försvårande bedömningarna. För att möjliggöra överensstämmande bedömningar vid dessa 

situationer noterades arbetsuppgifter svåra att bedöma på observationsprotokollet så att de 

sedan gemensamt kunde diskuteras under vilken kategori de hörde hemma.  

 

Ett excelblad med formler skapades för att bearbeta insamlad data på ett säkert sätt. Formlerna 

testades innan data lades in för att säkerställa uträkningarna. Alla uppmätta tider registrerades 

i sekunder för att sedan räknas om till minuter och därefter avrundas detta för att få mer 

exakta resultattider. De gemensamma kontrollregistreringarna och stickprov minskade risken 

för felregistreringar och det ökar därmed studiens trovärdighet. Beskrivande statistik användes 

för att på ett tydligt sätt presentera sjuksköterskans arbetstidsfördelning och arbetssituation 

samt för att på ett enkelt sätt jämföra föreliggande studiens resultat mot tidigare liknande 

studier. Figurer och tabeller skapades ur excelbladet vilket innebär att de är en exakt 

beskrivning av data i excelbladet.  

 

Det fanns situationer då sjuksköterskan kan ha känt sig pressad vilket skulle kunna ha 

undvikits genom bättre planering och framförhållning. Till exempel vid schemaändringarna 
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som innebar att vissa sjuksköterskor i direkt anslutning till arbetspasset skulle börja blev 

tillfrågade om att delta i studien.  Det upplevdes att dessa sjuksköterskor ibland kände sig 

tvungna att medverka i studien trots information om frivilligheten till att delta. Observatörerna 

var medvetna om att observationerna var påfrestande för sjuksköterskorna och var därför noga 

med att respektera sjuksköterskornas privata tid. 

 

På grund av urvalsmetod samt studiens relativt få antal deltagare är studiens resultatet svårt att 

generalisera. Resultatet bör därför tolkas med försiktighet då det endast är representativt för 

undersökningsgruppen. En tydlig beskrivning av urval, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod och dataanalysmetod ökar däremot studiens replicerbarhet.  

 

Allmän diskussion 

Författarna anser att föreliggande studies resultat ger en intressant överblick för hur 

sjuksköterskan på en hjärtavdelning disponerar sin arbetstid och hur hennes arbetssituation ser 

ut. Förhoppningen är att föreliggande studie ska inspirera och öka intresse för sjuksköterskans 

arbetsstidsfördelning och arbetssituation på vårdavdelningar. Författarna anser att varje 

enskild vårdavdelning kan skapa bättre arbetsförhållanden för sjuksköterskan och därigenom 

bidra till bättre vårdkvalitet.  

 

Ytterligare forskning krävs emellertid för att närmare utvärdera och statistiskt säkerställa om 

föreliggande studies resultat är representativt samt för att se om det råder lämplig balans 

mellan sjuksköterskans olika arbetsuppgifter. Vidare förespråkas studier som klargör vad 

sjuksköterskan gör i den direkta patientkontakten samt identifierar hur mycket tid 

sjuksköterskan disponerar på varje enskild patient. Sjuksköterskan i föreliggande studie blev 

ofta avbruten och vidare forskning vore därför fördelaktigt. Genom att identifiera typ av 

avbrott, under vilken tid sjuksköterskan oftast blir avbruten samt under vilken aktivitet avbrott 

sker skulle avbrott för sjuksköterskan kunna minimeras.  

 

Slutsats 

En betydande del av sjuksköterskans arbetstid på hjärtavdelningen utgjordes av direkt 

patientkontakt och en ytterst liten del utgjordes av arbetsuppgifter som kan utföras av annan 

personal. Det finns dock rutiner som kan ses över. Tiden för rond under C-tur var nästan 

obefintlig och det höga antalet avbrott som sjuksköterskan utsattes för borde beaktas då det 

påverkar sjuksköterskans arbetssituation. 
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Tack 
 

Tack till vårdenhetschefen på berörd avdelning som med positivitet och engagemang hjälpt 

oss inför genomförandet av vår studie.  

Tack till all personal som deltagit i studien samt övrig personal för Ert tålamod och Er 

hjälpsamhet under perioden för obseravtionerna.  

 

Tack till vår handledare Eva Westergren som stöttat oss och hjälpt oss i tid och otid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


