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 Abstract 
The aim with the study was to describe and to compare nurse students' views about important 
caring behaviors in order to give good caring. An empirical comparative study was 
implemented on a college in the middle of Sweden. Nurse students in the beginning and at the 
end of their education sorted and prioritized 50 caring behaviors (CARE-Q). The result showed 
that the students' description of important caring behaviors has many similarities. However, the 
result also showed that there were significant differences between the student-groups where the 
students at the beginning of their education rated several caring behavior as significant more 
important than the students in the end of their education. The findings showed that there were 
significant differences in 7 caring behaviors. “Gets to know the patient as an individual 
person”, “Volunteers to do “little” things for the patient, e.g., brings a cup of coffee, a paper 
etc.”, “Offers reasonable alternatives to the patient, such as choice of appointment times, bath 
times etc.”, “Is cheerful”, “Introduces herself/himself and tells the patient what he/she does”, 
“Touches the patient when he/she needs comfort”, “Knows when to call the doctor”.  The result 
showed on that there was not any significant difference between the study-groups in CARE-Q 
different dimensions. Conclusion; In those cases where differences were found between the 
student groups these most often concerned caring behavior of human nature, i e. the more 
fundamental in the nurse trade's area of responsibility and that students at beginning of their 
education assessed these as more important in order to provide good care. 
 

 Keywords: Nursing student, Caring behavior, Perceptions, CARE-Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sammanfattning  
Syftet med studien var att beskriva och jämföra sjuksköterskestudenters uppfattningar om 

betydelsefulla omvårdnadsbeteenden för att ge god omvårdnad. 

En empirisk jämförande studie genomfördes på en högskola i Mellansverige. 

Sjuksköterskestudenter i början (n 30) och i slutet (n 29) av sin utbildning som sorterade och 

prioriterade 50 omvårdnadsbeteenden (CARE-Q). Resultatet visade att studenternas 

beskrivningar av betydelsefulla omvårdnadsbeteenden hade många likheter. Resultatet visade 

vidare att det fanns signifikanta skillnader mellan studentgrupperna där studenterna i början av 

sin utbildning skattade flera omvårdnadsbeteenden som signifikant mera betydelsefullt än 

studenterna i slutet av sin utbildning. Det fanns signifikanta skillnader i 7 

omvårdnadsbeteenden. ”Lär känna patienten som person”, ”erbjuder sig att göra ”små ärenden” 

åt patienten t.ex. att komma med en kopp kaffe, en tidning etc.”, ”erbjuder patienten rimliga 

alternativ, t.ex. för besök, badtider etc.”, ”är glad och trevlig”, ”presenterar sig själv och 

berättar vad hon/han har för arbetsuppgifter” och ”tar i eller håller om patienten när patienten 

behöver tröst”,” vet när det är dags att tillkalla doktorn”. Resultatet visade vidare att det inte 

fanns någon signifikant skillnad mellan studentgrupperna i de olika CARE-Q dimensionerna. 

Sammanfattningsvis; De fall där skillnader uppmättes mellan studentgrupperna, rörde dessa 

oftast omvårdnadsbeteenden av medmänsklig karaktär, dvs. det mer grundläggande i 

sjuksköterskeyrkets ansvarsområde och studenter i början av sin utbildning bedömde dessa som 

mer betydelsefull för att ge en god omvårdnad.   

Nyckelord: Sjuksköterskestudenter, Omvårdnadsbeteenden, Uppfattningar, CARE-Q.  
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1. Introduktion 
 

1.1 Omvårdnad som ämne 
I Sverige har omvårdnad byggts upp som ett ämne vid olika högskolor och universitet, ämnet 

omvårdnad har formats med hjälp av olika vårdvetenskapliga teorier och modeller (Rooke, 

1991). Det finns inte någon klar och entydig definition av begreppet omvårdnad, som både 

betecknar mänsklig omsorg (jfr eng. caring) och sjuksköterskans professionella 

omvårdnadsarbete (jfr eng. nursing) (Wiklund, 2003). Att definiera omvårdnad eller att finna 

en enhetlig innebörd av ordet är mycket svårt. Det finns inte någon konsensus om vad 

omvårdnad innebär eller har för teoretisk grund (Watson, Deary, Lea, 1999). Asplund (1995) 

beskriver i en artikel att ”oavsett vilken typ av definition vi försöker göra av begreppet 

omvårdnad så kan det upplevas otillfredsställande. Grovt uttryckt kan man tycka att antingen 

är definitionerna banala, t.ex. att man räknar upp vårdaktiviteter eller så komplicerade 

och/eller ordrika och allomfattande att man tappar allt innehåll” (Asplund, 1995, sid 26).  

Då det inte finns någon allmänt vedertagen definition av begreppet omvårdnad beskrivs 

omvårdnadsarbetets syfte, innehåll och metoder i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 

1993:17) som, ”Syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, 

återställa hälsa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, minska 

lidande samt ge möjlighet till en värdig död” ”Omvårdnad kan vara dels allmän, dels specifik. 

Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom och medicinsk behandling, medan specifik 

omvårdnad är relaterad till och kräver kunskap inte bara om människans normala funktioner 

utan också den aktuella sjukdomen och dess behandling. För att kunna bedöma vad som i den 

enskilda situationen är god omvårdnad krävs relevanta kunskaper från olika områden; i natur-

, samhälls- och beteendevetenskap samt humaniora. Allmän omvårdnad utförs av all personal i 

hälso- och sjukvård. Specifik omvårdnad kräver speciell kompetens” (Socialstyrelsen, SOSFS 

1993: 17). 

Asplund (1995) anser att omvårdnadsbegreppet skulle sväva i viss fara om alla alltid var helt 

eniga om omvårdnadens i9nnehåll och utförande, eftersom då inga utvecklande diskussioner 

om omvårdnad skulle behövas. 
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1.2 Sjuksköterskestudenters uppfattningar om ämnet omvårdnad. 
Omvårdnadens bredd visas i en kvalitativ studie av Kapborg & Berterö (2003) där tillfrågades 

127 svenska sjuksköterskestudenter i början av sin utbildning om sin syn på omvårdnad. 

Resultatet visade att omvårdnad betraktas som en invecklad kedja bestående av tre kategorier 

görande (bry sig, assistera och behandla), varande (vara där och vara med) och professionalism 

(kunskap, lagar, reglemente, etik och prevention). En svensk studie (Holmstöm & Larsson, 

2005) påvisar att sjuksköterskestudenter skiljer på omvårdnad och andra 

sjuksköterskeuppgifter. Patientuppgifter som att vara tillsammans med patienter och 

kommunicera med patienter och anhöriga var enligt dem omvårdnad. Andra 

sjusköterskeuppgifter som att dela medicin, dokumentera och kontrollera teknisk utrustning 

betraktades inte som omvårdnad. 

En svensk studie (Furåker & Nilsson, 2006) vars syfte var att beskriva studenters uppfattningar 

av ämnet omvårdnad i sjuksköterskeutbildningen visar bl. a att studenters beskrivningar av 

teoretiska kunskapskrav när det gäller att verkställa allmän omvårdnad varierar avsevärt. 

Bedömningarna växlar från inga professionella kunskapskrav till krav på ett visst omvårdnads 

kunnande. Då inga krav på professionella kunskaper uttryckts ansågs det att vem som helst kan 

utföra allmän omvårdnad utan teoretiskt kunnande, t ex närstående, eller att vi föds med denna 

förmåga till att utöva omvårdnad. Specifik omvårdnad kräver enligt studenterna, formell 

utbildning och att ha uppnått formell kompetens. Kompetensen innehåller förmåga att kunna 

tillgodose specifika behov hos patienterna, att äga djup och specifik kunskap samt att kunna 

använda denna kunskap. 

I en studie av Sandin (1989) om sjuksköterskestuderandes uppfattningar om omvårdnad ser 

man att dessa förändras under utbildningens gång. Studenterna kommer till utbildningen med 

en entydig uppfattning om vad omvårdnad är. Omvårdnad är en relation till en annan människa, 

en relation präglad av respekt för individens integritet samt en förmåga till personligt 

engagemang. Under utbildningen kommer deras uppfattningar att präglas av större osäkerhet 

samtidigt som innebörden blir ”större”. I slutet blir deras uppfattningar mer tydliga, omvårdnad 

blir ett eget kunskapsområde, med teoretiska kunskaper som bas för omvårdnadens åtgärder. I 

en svensk studie (Eklund-Myrskog, 2000) hade sjuksköterskestudenter i början av sin 

utbildning svårt att se hur omvårdnadsteorier skulle kunna omsättas i praktisk verklighet. De 

såg teori och praktik som två olika saker och hade svårt att se kopplingen mellan teori och 



 
 

 3

praktik, svårigheten var att omsätta omvårdnadsteorierna i praktisk verklighet. Denna syn 

förändrades under utbildningens gång, då fick studenterna en djupare förståelse för teorierna. 

Andra studier (Wilkes & Wallis, 1998; Tennant, 1999; Brodie, Andrews, Thomas & Wong, 

Rixon. 2004) visar även de att studenter påbörjar sin utbildning med en förutfattad, diffus och 

vag bild om innebörden i omvårdnad och att bilden förändras under utbildningens gång. Flera 

studier visar att bilden förändrades. I början av utbildningen hade studenterna en idealistisk syn 

på omvårdnad, där medkänsla för andra och vilja att ta hand om andra människor var det 

centrala. Under utbildningen förändrades detta till en större medvetenhet om de professionella 

och tekniska aspekterna (Watson ”et al”, 1999; Watson, Deary & Hoogbruin, 2001; Watson, 

Deary, Lea, Vermeijden, Rumeu, Beunza., et. al.” 2003). En annan studie visar att studenterna i 

början av sina studier hade föreställningar om att sjuksköterskearbetet var en enkel 

sysselsättning med lite tankeverksamhet, detta förändrades under utbildningen till en vetskap 

om den kunskap, skicklighet och det stora ansvarsområdet som vilar på sjuksköterskan (Brodie, 

Andrews, Andrews, J., Thomas, Wong & Rixon, 2004). 

 

1.3 Problemområde 
Enligt litteraturen beskriver sjuksköterskestudenter innehållet i ämnet omvårdnad på olika sätt 

och studenternas beskrivning av ämnets innebörd ser ut att förändras under utbildningens gång. 

Då begreppet omvårdnad både är otydligt och svårdefinierat finns det anledning att vidare 

studera vad sjuksköterskestudenter uppfattar vara betydelsefullt för att kunna ge patienter en 

god omvårdnad. 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien var att beskriva och jämföra sjuksköterskestudenters uppfattningar om 

betydelsefulla omvårdnadsbeteenden för att ge patienten en god omvårdnad.  

 

1.5 Frågeställning 
1. Vilka uppfattningar har studenter i början respektive i slutet av sin sjuksköterskeutbildning 

om vad som är betydelsefulla omvårdnadsbeteenden för att ge god omvårdnad?        

2. Finns det någon skillnad i uppfattningar om vad som är betydelsefulla omvårdnadsbeteenden 

för att ge god omvårdnad mellan studenter i början respektive i slutet av sin 

sjuksköterskeutbildning?   
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2. Metod 
2.1 Design 
Studien var empirisk och hade en beskrivande och jämförande design (Brink & Wood, 2001). 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 
Deltagarna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. Urvalsgruppen bestod av 

sjuksköterskestudenter i termin ett och termin sex vid en skola i Mellansverige. Urvalsgruppen 

i termin ett var enligt klasslistan 89 studenter och i termin sex 69 studenter. Studenterna i 

termin ett tillfrågades om deltagande i studien via kursansvarig lärare. Vid tillfället för 

datainsamlingen var endast 14 studenter kvar som tackade ja att delta i studien. För att få en 

större undersökningsgrupp tillfrågades studenterna vid ett ytterligare tillfälle och ytterligare 18 

studenter tackade då ja att delta i studien. Totalt deltog 32 studenter i termin ett (svarsfrekvens 

36 %). Urvalsgruppen i termin sex bestod av 69 studenter, 63 studenter tillfrågades om 

deltagande i studien i en klassrumssituation, och 32 studenter tackade ja till att delta 

(svarsfrekvens 51 %). På grund av sorteringsfel föll data från två studenter bort i termin ett och 

tre studenter i termin sex. Undersökningsgruppen bestod därför totalt av 30 respektive 29 

studenter (tabell.1). 

 

Tabell 1 
Urvalsgrupp     antal     medverkande     interntbortfall     undersökningsgrupp 
Termin ett                      89                             32                                  2                                             30 
Termin sex                     69                             32                                  3                                             29 
Internt bortfall = Sorteringsfel, data kunde inte användas. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod  
Data insamlades med ett instrument, The Caring Assesment Instrument (CARE-Q) 

Instrumentet är utvecklat av Patricia Larsson (von Essen, 1994). Utgångspunkten för CARE-Q 

instrumentets utveckling är att omvårdnad kan beskrivas i termer av beteenden och 

förhållningssätt som uppvisas av sjukvårdande personal. CARE-Q instrumentet består av 50 

beteenden som är tryckta på kort indelade i följande sex dimensioner (se bilaga 1): 1. 

Tillgänglighet (6 beteenden); 2. Förklarar och underlättar (6 beteenden); 3. Hjälp och tröst (9 

beteenden); 4. Förutseende uppträdande (5 beteenden); 5. Förtroendefullt uppträdande (16 

beteenden) och 6. Professionellt uppträdande (8 beteenden). 
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Instrumentet är uppbyggt på att prioritera och sortera omvårdnadsbeteenden med en teknik av 

Stephenson: Q-metologi (von Essen, 1994). Denna tillåter att man studerar personers 

prioriteringar av t.ex. omvårdnadsbeteenden/förhållningssätt i förhållande till ett visst ändamål. 

Den ger också en spridning av försökspersonernas respons inom vissa givna ramar genom att 

varje individ skall sortera ett bestämt antal påståenden eller beskrivningar i ett bestämt antal 

kategorier (”Forced Choice”). Det antal påståenden som skall sorteras i varje kategori är 

bestämt i förväg (von Essen, 1994). I Q-tekniken jämförs den enskilde personens bedömningar 

inte med någon absolut norm (t.ex. viktig/oviktig) utan varje påstående rangordnas i 

förhållande till samtliga andra påståenden. Vid undersökningar av abstrakta begrepp som 

”omvårdnad” kan man säga att metoden ger svar på vilken innebörd eller betydelse individen 

lägger i begreppet inom ramen för de givna beteendena (von Essen, 1994). 

Instrumentets validitet har etablerats av Larsson (1981) då hon grundligt har identifierat och 

synliggjort omvårdnadsbeteenden och dess perspektiv utifrån sjuksköterskor och patienter 

(Larsson, 1981). Reliabilitet har visats av von Essen & Sjödén (1993) då de har testat CARE-Q 

instrumentet i en frågeversion. Resultatet visade att det totala Cronbach’s alpha värdet var 0,95. 

Dimensionernas Cronbach’s alpha värde var ”förklarar och underlättar” 0.59, ”hjälp och tröst” 

0.86, ”förtroendefullt uppträdande” 0.86, ”förutseende och uppträdande” 0.72, ”professionellt 

uppträdande” 0.79 och ”tillgänglighet” 0.76 (von Essen & Sjödén, 1993). 

Bakgrundsfakta som ålder och vårderfarenhet samlades också in (Bilaga 2). 

 

2.4 Tillvägagångssätt 
Datainsamlingen genomfördes under schemalagda lektioner efter överenskommelse med 

kursansvariga lärare. Samtliga studenter som befann sig på den schemalagda lektionen i årskurs 

ett tillfrågades om de ville delta i studien och informerades om att deltagandet var frivilligt. 

Studenterna informerades muntligt och skriftligt om tillvägagångssättet. Författarna var 

närvarande under datainsamlingen. Materialet samlades in på plats. Då författarna ansåg att 

materialet från termin ett var för litet bokade man ytterligare en ny tid efter en avslutad 

föreläsning med kursansvarig lärare.  Samtliga studenter som befann sig i klassrummet i 

årskurs ett tillfrågades om de ville delta i studien och att deltagandet var frivilligt. De 

informerades muntligt och skriftligt om tillvägagångssättet. Materialet lämnades ut på en 

onsdag och skulle sedan efter överenskommelse med författarna lämnas i ett bestämt fack i ett 

bestämt rum senast måndag.  
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Samtliga studenter som befann sig på den schemalagda lektionen i termin sex tillfrågades om 

de ville delta i studien och informerades om att deltagandet var frivilligt. Studenterna fick 

muntlig och skriftlig information om tillvägagångssättet. Materialet lämnades ut på morgonen. 

Studenterna fick dagen på sig för att utföra studien, de lämnade sedan kuverten på en bestämd 

plats i ett bestämt rum under eftermiddagen.    

Studenterna fick 50 påståenden (bilaga 1) vardera om omvårdnadsbeteenden/förhållningssätt 

som var tryckta på femtio papperskort som studenterna ombads att prioritera och sortera i sju 

kuvert som representerar de sju olika svarskategorierna: ett beteende som mest betydelsefullt 

för att ge en god omvårdnad och ett som mest betydelselöst, fyra som betydelsefulla, fyra som 

betydelselösa, tio som ganska betydelsefulla, tio som ganska betydelselösa, samt tjugo som 

varken betydelsefulla eller betydelselösa (von Essen, 1994). De sju kuverten lades in i ett större 

kuvert som lämnades till författarna. 

 

2.5 Dataanalys  
Data har analyserats med hjälp av ett statistik program SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Beskrivande statistik användes (medelvärde och standard avvikelse) och oberoende 

t-test genomfördes för att undersöka om det fanns några signifikanta skillnader mellan 

grupperna. En signifikansnivå på < 0.05 sattes på alla tester (Polit & Beck, 2004). 

Omvårdnadsbeteendena poängsattes och rangordnades enligt följande: mest betydelsefullt 7p, 

betydelsefulla 6p, ganska betydelsefulla 5p, varken betydelsefulla eller betydelselösa 4p, 

ganska betydelselösa 3p, betydelselösa 2p, och det mest betydelselösa 1p. Poängtalen för 

dimensionerna räknades enligt manual och på följande sätt. Individens skattning i de 

omvårdnadsbeteenden som ingick i dimensionen summerades och delades sedan med antalet 

ingående omvårdnadsbeteenden till ett medelvärde för dimensionen. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 
Tillstånd gavs av prefekten vid institutionen. Studenterna informerades om att deltagandet i 

studien var frivilligt och att de besvarade anonymt. Bakgrundsdata var begränsad för att skydda 

identiteten hos deltagarna. Det insamlade materialet kommer efter genomförd studie att 

förstöras.  
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3. Resultat 

Resultaten presenteras i tabellform och i löpande text. 

 
3.1 Undersökningsgruppernas karakteristiska 
Studenternas vårderfarenhet varierade i termin ett mellan 0-288 månader och i termin sex 

mellan 0-391 månader. Medelvärdet var för termin ett 3år, 1mån och termin sex 6 år, 4 mån. 

 

Tabell 2. Undersökningsgruppens åldersfördelning. 

 

Antalet personer stämmer inte med antalet deltagare pga. att 3 personer lämnade frågan 
obesvarad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Ålder n Termin 1 Termin 6 
      < 25 28               18                10  
     26-35 14                 6                  8 
     36-45 14                 5                  9 
Obesvarade   3               2                1  
Totalt (n) 59                30                29  
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3.2 Studenternas beskrivningar av betydelsefulla omvårdnadsbeteenden.  
 
Tabell 3. Tio mest betydelsefulla omvårdnadsbeteenden för att ge en god omvårdnad.

  Termin 1. (n 30) Mean   Termin 6. (n 29) Mean
1. Lyssnar på patienten. 5.60 
2. Tillåter patienten att uttrycka de känslor  4.93 
    patienten har inför sjukdomen och behand- 
    lingen, och behandlar denna information kon-    
     fidentiellt. 
3. Berättar på ett förståeligt språk för patienten 4.83 
    det som är viktigt att känna till om sjukdomen  
    och behandlingen. 
4. Inser att patienten känner sig själv bäst, och 4.77 
    tar, så ofta detta är möjligt, med patientens 
    synpunkter i planering och genomförande av  
    den vård patienten skall få. 
5. Pratar med patienten. 4.73 
6. Är glad och trevlig. 4.67 
7. Är lugn 4.63 
8. Koncentrerar sig bara på patienten när hon/ 4.60 
    han är hos patienten och tar en patient i taget. 
9. Tar i eller håller om patienten när patienten 4.53 
    behöver tröst. 
10. Ger patienten god fysisk vård. 4.50 

1. Lyssnar på patienten. 5.86 
2. Inser att patienten känner sig själv bäst, och 5.07 
    tar, så ofta detta är möjligt, med patientens 
    synpunkter i planering och genomförande av  
    den vård patienten skall få. 
3. Pratar med patienten. 5.03 
3. Vet när det är dags att tillkalla doktorn. 5.03 
5. Berättar på ett förståeligt språk för patienten 4.93 
    det som är viktigt att känna till om sjukdomen  
    och behandlingen. 
5. Är lugn. 4.93 
7. Sätter patienten främst vad som än händer. 4.83 
8. Tillåter patienten att uttrycka de känslor  4.72 
    patienten har inför sjukdomen och behand- 
    lingen, och behandlar denna information kon-    
     fidentiellt. 
9. Hjälper patienten att reda ut sina funderingar  4.66 
    kring sjukdomen och behandlingen.  
9. Koncentrerar sig bara på patienten när hon/ 4.66 
    han är hos patienten och tar en patient i taget. 

Min – Max 1-7. 

Studenterna i början och i slutet av sin utbildning skattar sju beteenden på ett liknande sätt dvs. bland 

de tio mest betydelsefulla. Det beteende av de femtio som båda grupperna har prioriterat högst är 

”lyssnar på patienten”. Studenterna i början av sin utbildning skattar omvårdnadsbeteendena: ”Är 

glad och trevlig”, ”tar i och håller om patienten när patienten behöver tröst” och ”ger patienten god 

fysisk vård”, mer betydelsefullt än studenterna som är i slutet av sin utbildning. Medan studenterna i 

slutet av sin utbildning skattar beteendena: ”vet när det är dags att tillkalla doktorn”, ”sätter patienten 

främst vad som än händer” och ”hjälper patienten att reda ut sina funderingar kring sjukdomen och 

behandlingen” som mer betydelsefullt. 
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Tabell 4. Tio minst betydelsefulla omvårdnadsbeteenden för att ge god omvårdnad. 

  Termin 1. (n 30) Mean   Termin 6. (n 29) Mean
1. Föreslår frågor som patienten kan ställa till  2.67 
    sin läkare. 
2. Frågar patienten om vilket namn patienten  2.90 
    vill tilltalas med 
3. Inser att natten ofta är den svåraste tidpunkten 3.03  
    för dig som patient 
4. Ger patienten hjälp med grundläggande saker  3.23 
    som belysning, störande ljud, räckligt med  
    sängkläder 
5. Erbjuder sig att göra ”små ärenden” åt  3.27 
    patienten t.ex. att komma med en kopp kaffe  
    en tidning etc. 
5. Är professionell i sitt uppträdande, har korrekt  3.27 
    klädsel och namnskylt  
7. Berättar för patienten om var du kan få stöd  3.30 
    och hjälp t.ex. i patientföreningar eller samtals- 
    grupper  
7. Hör efter med patienten när det bästa tillfällena  3.30 
    är att prata om förändringar i patientens tillstånd 
9. Erbjuder patienten rimliga alternativ, t.ex. för  3.33 
    besök, badtider etc. 
10. Engagerar patientens familj eller andra  3.50 
    närstående i vården av patienten 

1. Erbjuder sig att göra ”små ärenden” åt patienten  2.28 
    t.ex. att komma med en kopp kaffe en tidning etc. 
2. Erbjuder patienten rimliga alternativ, t.ex. för 2.66 
     besök, badtider etc. 
3. Lär känna patienten som person 2.69 
4. Föreslår frågor som patienten kan ställa till sin  2.72 
    läkare 
5. Frågar patienten om vilket namn patienten vill  3.03 
    tilltalas med 
6. Ger patienten hjälp med grundläggande saker som 3.24 
    belysning, störande ljud, räckligt med sängkläder . 
7. Inser att natten ofta är den svåraste tidpunkten för 3.28 
    dig som patient 
8. Kommer snabbt när patienten ringer. 3.31 
9. Berättar för patienten om var du kan få stöd och 3.34 
    hjälp t.ex. i patientföreningar eller samtalsgrupper 
10. Hör efter med patienten när det bästa tillfällena  3.41 
    är att prata om förändringar i patientens tillstånd 
 
. 
 
 
 

Min. – Max. 1-7. 

Resultatet visar att av de tio minst betydelsefulla av de femtio beteendena så finns åtta med i båda 

grupperna. I början och slutet av sin utbildning skattade man beteendena ”föreslår frågor som 

patienten kan ställa till sin läkare” respektive ”erbjuder sig att göra ”små ärenden” åt patienten t.ex. 

att komma med en kopp kaffe en tidning etc.” som de minst betydelsefulla beteendena av de femtio. 
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3.3 Skillnader i uppfattningar mellan studenter i termin 1 och termin 6. 
 
Tabell 5. Signifikanta skillnader mellan studentgrupperna om vad som är betydelsefulla 
omvårdnadsbeteenden för att ge god omvårdnad  
Beteende 
 

Termin 1 
 

Termin 6 
 

 

  
 Mean 

    
   SD

 
  Mean

    
   SD 

          
          t 

     
     df  

 
 P-value 

2. Erbjuder sig att göra ”små ärenden” åt 
patienten t.ex. att komma med en kopp kaffe, 
en tidning etc. 

 

     
 
     3,27 

   
 
  1,31 

      
 
     2,28 

   
 
   1,00 

     
 
     3,260 

    
 
     57 

       
 
       ,002 

16. Är glad och trevlig.      4,67     ,96      4,07      ,75      2,657      57        ,010 

18. Tar i eller håller om patienten när patienten 
behöver tröst.  

 

     4,53   1,07      4,00       96      2,005      57        ,050 

29. Erbjuder patienten rimliga alternativ, t.ex. för 
    besök, badtider etc. 

     3,33     ,88      2,66    1,01      2,747       57        ,008 

41. Lär känna patienten som person.      3,80   1,37      2,69    1,07      3,451       57         ,001 

42. Presenterar sig själv och berättar vad hon/han 
    har för arbetsuppgifter. 

     4,33     ,84      3,72    1,07      2,438 
 

      57         ,018 

50. Vet när det är dags att tillkalla doktorn.      4,43    1,16     5,03      ,78     -2,337      57         ,023 

Min – Max. 1-7. 
 

Resultatet visar att det fanns signifikanta skillnader mellan studenterna i början respektive i slutet av 

sin sjuksköterskeutbildning om vad som är betydelsefulla omvårdnadsbeteenden för att ge god 

omvårdnad. Resultatet visar en signifikant skillnad mellan grupperna i sju av 50 

omvårdnadsbeteenden. Skillnaden bestod i att studenter i början av sin utbildning skattade följande 

beteenden som viktigare ”lär känna patienten som person”, ”erbjuder sig att göra ”små ärenden” åt 

patienten t.ex. att komma med en kopp kaffe, en tidning etc.”, ”erbjuder patienten rimliga alternativ, 

t.ex. för besök, badtider etc.”, ”är glad och trevlig”, ”presenterar sig själv och berättar vad hon/han 

har för arbetsuppgifter” och ”tar i eller håller om patienten när patienten behöver tröst” som 

betydelsefulla omvårdnadsbeteenden för att ge god omvårdnad. Ett beteende ”vet när det är dags att 

tillkalla doktorn” skattade studenter i slutet av sin utbildning som signifikant viktigare än studenterna i 

början av sin utbildning. 
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Tabell 6. Skillnader mellan termin 1 och termin 6 i CARE Q dimensionerna. 
 
Termin 1 

 
Termin 6 

  
Dimensioner 

Mean SD Mean SD         t df p-
value 

Tillgänglighet 
 

    3,82   ,50      3,72 ,50       ,797 57     ,429 

Förklarar och 
underlättar 
 

    3,85 
 

  ,61      3,83 ,39      ,166  57     ,868 

Hjälp och tröst 
 

    4,30   ,39      4,26 ,34       ,330 57     ,743 

Förutseende 
Uppträdande 
 

    3,67   ,53     3,67 ,43       ,018 57     ,985 

Förtroendefullt 
Uppträdande 
 

    3,99   ,24      3,97 ,27       ,262 57     ,794 

Professionellt 
Uppträdande 
 

   4,15   ,54      4,30 ,43     1,189 57     ,239 

Min – Max. 1-7. 
 
Resultatet visar att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan termin ett och sex i de sex 

CARE-Q dimensionerna. De enskilda dimensioners medelvärde visar att man i termin ett har skattat 

högst medelvärde i dimensionen ”hjälp och tröst” medan man i termin sex skattar dimensionen 

”professionellt uppträdande” som högst. Vidare visar resultatet att båda grupperna har skattat 

dimensionen ”förutseende uppträdande” som lägst. 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 
Resultatet visade att studenternas beskrivningar av betydelsefulla omvårdnadsbeteenden har många 

likheter. Resultatet visade vidare att det fanns signifikanta skillnader mellan studentgrupperna där 

studenterna i början av sin utbildning skattade flera omvårdnadsbeteenden som signifikant mera 

betydelsefullt än studenterna i slutet av sin utbildning. Det fanns signifikanta skillnader i 7 

omvårdnadsbeteenden. ”Lär känna patienten som person”, ”erbjuder sig att göra ”små ärenden” åt 

patienten t.ex. att komma med en kopp kaffe, en tidning etc.”, ”erbjuder patienten rimliga alternativ, 

t.ex. för besök, badtider etc.”, ”är glad och trevlig”, ”presenterar sig själv och berättar vad hon/han har 

för arbetsuppgifter” och ”tar i eller håller om patienten när patienten behöver tröst”,” vet när det är 

dags att tillkalla doktorn”. Resultatet visade vidare att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

studentgrupperna i de olika CARE-Q dimensionerna. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att man både i början och i slutet av sin utbildning har skattat omvårdnadsbeteendet 

”lyssnar på patienten” som det mest betydelsefulla omvårdnadsbeteendet för att ge patienten god 

omvårdnad. Både nya och äldre studier som är genomförda med sjuksköterskor och patienter med 

hjälp av CARE-Q instrumentet visar på liknande resultat, nämligen att sjuksköterskorna skattar 

”lyssnar på patienten” som det mest betydelsefulla omvårdnadsbeteendet (von Essen & Sjödén 1991; 

Larsson m.fl. 1998; von Essen & Sjödén 2003). Andra studier genomförda med sjuksköterskestudenter 

och sjuksköterskor visar detsamma, dvs. vikten av att lyssna på patienterna i omvårdnadsarbetet 

(Gardner, Goodsell, Duggan, Murtha, Peck & Williams. 2001; Camillo, Silva & Nascimento, 2007). I 

en studie påtalar sjuksköterskor att kunna lyssna är en viktig del i kommunikationen med andra 

(Neastel & Kidd, 2006). Andra studier visar att sjuksköterskor uppfattar emotionella 

omvårdnadsbeteenden som hjälp och tröst viktigast för att ge en god omvårdnad (Larsson m.fl., 1998; 

von Essen & Sjödén, 1993; 2003). 

 

En studie av Khademian & Vizeshfar (2007) från Iran genomfördes med sjuksköterskestudenter med 

hjälp av CARE-Q instrumentet (frågeformulär version) skiljer sig från föreliggande resultat. Där fanns 

inte omvårdnadsbeteendet ”lyssnar på patienten” med bland de tio mest betydelsefulla.  
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Utan i deras resultat var omvårdnadsbeteendet ”ger patienten behandling och mediciner på utlovad 

tid” det mest betydelsefulla (Khademian & Vizeshfar, 2007). Detta omvårdnadsbeteende fanns inte 

med i vare sig termin ett eller termin sex bland de tio mest betydelsefylla omvårdnadsbeteendet i 

resultat av ovanstående studie. Resultatet kan tolkas som att det kan finnas kulturella skillnader mellan 

sjuksköterskestudenter i olika länder. Men fler studier behövs för att stärka detta. 

 

Författarna vill lyfta fram ytterligare två omvårdnadsbeteende som framkommit i resultatet, dessa 

beteende som har med patientens självbestämmande/autonomi, känslor och värdighet att göra är ”Inser 

att patienten känner sig själv bäst, och tar, så ofta detta är möjligt, med patientens synpunkter i 

planering och genomförande av den vård patienten skall få” och ”tillåter patienten att uttrycka de 

känslor patienten har inför sjukdomen och behandlingen, och behandlar denna information 

konfidentiellt” som studenterna har skattat bland de tio mest betydelsefulla omvårdnadsbeteenden för 

att ge patienter en god omvårdnad. En studie (Walsh & Kowanko, 2002) visar patienternas behov av 

att delta i beslut av sin egen vård. Patienterna ville ha respekt, kontroll och valmöjlighet. Andra studier 

(Widäng & Fridlund 2003; Stabell & Nåden, 2006) visar att om patienten tar aktiv del i sin omvårdnad 

så tror patienten på sig själv och har kontroll över situationen. Detta kan tolkas som att studenterna har 

insikt i vikten av patienters själbestämmande, autonomi och värdighet.  

 

I början av sin utbildning skattar man ”föreslår frågor till sin läkare” som det minst betydelsefulla 

omvårdnadsbeteendet medan man i slutet av sin utbildning skattade ”erbjuder sig att göra ”små 

ärenden” åt patienten t.ex. att komma med en kopp kaffe en tidning etc.”. Tidigare resultat från en 

australiensisk studie (Gardner m fl. 2001) rörande sjuksköterskors skattningar med CARE-Q 

instrumentet visar detsamma, deras skattningar av de minst betydelsefulla omvårdnadsbeteendena var 

nämligen ”föreslår frågor till sin läkare” och ”erbjuder sig att göra ”små ärenden” åt patienten t.ex. 

att komma med en kopp kaffe en tidning etc.” 

 

 En annan studie visar att kunskapen i att prioritera är av stor vikt för sjuksköterskan i hennes planering 

i omvårdnadsarbetet, för avsaknad av prioritering kan få konsekvenser för patienten. Studien visar att 

verktygen för att lära sig detta inte är tillräckliga i utbildningen (Hendry & Walker 2004).   
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Resultatet visar vidare att studenterna i termin 1 skattar beteendet ”engagerar patientens familj eller 

andra närstående i vården av patienten” bland de tio minst betydelsefulla. Vikten av detta men även 

brister i detta framkom i en studie av (Åstedt-Kurki, Paavilainen, Tammentie och Paunonen-Illmonen, 

(2001),  vars resultat visade att mötena med anhöriga var viktiga som givare och tagare av information 

kring patientens omvårdnadsbehov. Kontakten med de anhöriga påverkar kvalitén och måendet i hela 

familjen. Det framkom att det fans brister hos personalen i att uppmärksamma de anhörigas behov av 

stöd och hjälp i att hantera den anhöriges sjukdom och sjukhusvistelse. Ytterligare en studie, av 

Bolmsjö & Hermeren (2001) påvisar att de närstående har specifika behov av stöd och information och 

att de närstående tycker att informationen från vårdpersonalen är otillräcklig. Utav detta kan man tolka 

att det inte bara är studenterna i termin ett skattar detta ovanstående omvårdnadsbeteende som bland de 

minst betydelsefulla utan även att vårdpersonal behöver bli uppmärksam på de anhörigas behov. 

 

Ytterligare en intressant reflektion författarna har gjort är att omvårdnadsbeteendet ”inser att natten 

oftast är den svåraste tiden för dig som patient” har skattats bland de tio minst betydelsefulla, både av 

studenterna i början och i slutet av sin utbildning. I en studie av Dogan (2005) som utfördes på ett 

sjukhus framkom det att patienterna ofta upplever natten på sjukhus som besvärlig. De upplevde att de 

blev störda av sjuksköterskor och av patienter som de delade rum med. Nattsömnen stördes också av 

patienternas egna funderingar kring sjukdomen och hemsituationen. Studiens slutsats är att 

sjuksköterskor måste vara mer lyhörda för patienternas sömnproblem och faktorer som påverkar deras 

sömn. Sjuksköterskorna upplevde att de saknade en sorts mall för att kunna bedöma och dokumentera 

patienters sömn. Behovet av utbildning för att klargöra sömnens olika delar t.ex. insomnings problem, 

sömnens längd, sömn störning och sömnens kvalitet. Sjuksköterskorna måste också bli mer medvetna 

om att sömnen påverkar läkningsprocessen (Dogan., Ertekin & Dogan, 2005). Flera andra studier visar 

att patienternas sömn och nattliga oro behöver prioriteras högre inom vården och att behov av 

utbildning finns (Reid, 2001; Oleni, 2004; Johansson; 2002). Resultatet i föreliggande studie kan 

tolkas som att det kan finnas en möjlig brist i utbildningen då man inte fått ut budskapet om att natten 

ofta är en svår tid för patienten.    

 

Resultatet visar att studenterna i början av sin utbildning skattade mer grundläggande 

omvårdnadsbeteenden (se tabell 5) som ”lär känna patienten som person”, ”erbjuder sig att göra 

”små ärenden” åt patienten t.ex. att komma med en kopp kaffe, en tidning etc.”, ”erbjuder patienten 

rimliga alternativ, t.ex. för besök, badtider etc.”, ”är glad och trevlig”, ”presenterar sig själv och 
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berättar vad hon/han har för arbetsuppgifter” och ”tar i eller håller om patienten när patienten 

behöver tröst” som signifikant mer betydelsefullt än studenterna i slutet av sin utbildning  

Studenterna i slutet av sin utbildning skattade det mer medicinska omvårdnadsbeteendet ”vet när det 

är dags att tillkalla doktorn” som signifikant viktigare. 

Detta resultat kan kanske tolkas som att studenter under utbildningen har tappat bort de mer 

grundläggande i sjuksköterskeyrkets ansvarsområde, omvårdnad. Kan utbildningen ha brustit i att 

förmedla vikten av omvårdnadsansvaret eller är det den praktiska erfarenheten som har påverkat 

studenterna i slutet av utbildningen. Dessa antaganden finner stöd i en studie av Jinks (2000) där man 

har undersökt vad sjuksköterskor gör och som visar att sjuksköterskor utför mer indirekt omvårdnad än 

direkt vård. Sjuksköterskan har inte direktkontakt med patienten utan utför många gånger omvårdnad 

genom att organisera och leda denna. Sjuksköterskans uppgift blir mer att koordinera omvårdnaden 

istället för att själv utföra den (Jinks & Hope, 2000). Studenter i slutet av sin utbildning kan sannolikt 

genom klinisk utbildning ha erfarit detta. En annan förklaring är att dessa två studentgrupper redan 

från början skilde sig åt. För att uttala sig om detta bör en studentgrupp följas över tid. 

 

Resultatet kan även tolkas som att studenterna kan ändra uppfattning om vad som är betydelsefulla 

omvårdnadsbeteenden under utbildningens gång. I början av sin utbildning skattar studenterna de mer 

grundläggande omvårdnadsbeteendena som mer betydelsefulla, medan de i slutet av sin utbildning 

skattar de medicinska omvårdnadsbeteendena betydelsefullare. Flera tidigare studier har visat att 

sjuksköterskestuderandes uppfattningar förändrades under utbildningens gång. Under utbildningen 

kommer deras uppfattningar att präglas av större osäkerhet samtidigt som innebörden blir ”större”. I 

slutet blir deras uppfattningar mer tydliga, omvårdnad blir ett eget kunskapsområde, med teoretiska 

kunskaper som bas för omvårdnadens åtgärder. De blev mer medvetna om de professionella och 

tekniska aspekterna, de fick en vetskap om den kunskap, skicklighet och det stora ansvarsområdet som 

vilar på sjuksköterskan (Sandin, 1989; Eklund-Myrskog, 2000; Watson ”et al” 1999; 2001; 2003; 

Brodie ”et al” 2004).  
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4.3 Metoddiskussion 
Instrumentets reliabilitet och validitet är väldokumenterad. Styrkan i studien är att det är många som 

tidigare använt sig av CARE-Q instrumentet för att studera personers prioriteringar av 

omvårdnadsbeteenden, den är då gjord mellan patienter och sjuksköterskor inom olika vårdformer. 

(von Essen & Sjödén 1991; 1994; 2003; Larsson m.fl. 1998; Widmark-Petersson, von Essen & Sjödén 

1998; Holroyd, Yue-kuen, Sau-wai, Fung-shan & Wai-wan 1998; Greenhalg, Vanhanen & Kyngäs 

1998; Gardner m.fl. 2000; Mc Cartan & Hargie, 2004). Författarna har inte funnit några studier gjorda 

på sjuksköterskestudenter där man använt sig av CARE-Q instrumentet för att sortera, det kan vara en 

svaghet att instrumentet inte tidigare är använt i en liknande population. Däremot är det använt i en 

frågeversion tidigare (Khademian & Vizeshfar, 2007) men då i en annan kultur.  

Då flera analyser har gjorts kan det finnas en risk för massignifikans. 

Studenterna uttryckte muntligen att det var svårigheter med att prioritera de olika påståendena eftersom 

man tyckte att alla egentligen var viktiga på sitt sätt och inget var betydelselöst. I en studie har von 

Essen (1990) påtalat att metoden tvingar personer att göra prioriteringar bland givna påståenden trots 

att en person kan anse att nästan alla beteenden/förhållningssätt är betydelsefulla för god omvårdnad. 

Men i en faktisk arbetssituation i vården måste prioriteringar alltid göras. Metodiken är ett försök att 

efterlikna denna aspekt i faktiska vårdsituationer (von Essen & Sjödén, 1990). 

 

En student tog upp att beroende på i vilken situation man befinner sig i så kan man prioritera olika t.ex. 

om man jobbar inom äldrevården så kan beteendet hämta en kopp kaffe vara väldigt betydelsefullt 

medan om man jobbar inom akutvården så har det inte samma betydelse. Detta styrks i en litteratur 

studie av Hendry (2004) som visar att det är många faktorer som spelar in när man prioriterar som t.ex. 

sjuksköterskans kunskap, patientens kondition, tillgänglighet av resurser, avdelningens organisation, 

filosofi och omvårdnadsmodeller, sjuksköterska – patientrelation och vilka prioriteringsstrategier som 

används. Allt detta påverkar (Hendry & Walker, 2004).  
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4.4 Allmän diskussion  

Syftet med studien var att beskriva och jämföra sjuksköterskestudenters uppfattningar om 

betydelsefulla omvårdnadsbeteenden för att ge patientegen en god omvårdnad. 

Författarna anser att studien har lyft fram ett flertal betydelsefulla omvårdnadsbeteenden för att ge 

patienter god omvårdnad som ”Lyssnar på patienten”, Inser att patienten känner sig själv bäst, och 

tar, så ofta som detta är möjligt, med patientens synpunkter i planering och genomförande av den vård 

patienten skall få” och ”Tillåter patienten att uttrycka de känslor patienten har inför sjukdomen och 

behandlingen, och behandlar dessa konfidentiellt” som för studenterna var bland de tio mest 

betydelsefulla beteendena. Slutsatsen av resultatet visar att i de fall där skillnader uppmäts mellan 

studentgrupperna rörde dessa oftast omvårdnadsbeteenden av medmänsklig karaktär, dvs. det mer 

grundläggande i sjuksköterskeyrkets ansvarsområde. Och att studenter i början av sin utbildning 

bedömer detta som mer betydelsefullt för att ge en god omvårdnad.   

 Då studien är relativt liten anser författarna att fler studier behöver göras för att få ytterligare klarhet i 

detta och kunna göra realistiska slutsatser. Det skulle vara intressant att följa en grupp över tid och se 

om föreliggande resultat är valida. Författarna anser att CARE-Q instrument är bra eftersom den visar 

omvårdnadsbeteendenas bredd.  
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Bilagor. 
     Omvårdnadsbeteenden 
     Dimension: Tillgänglighet 

1. Ofta tar initiativ till kontakt med patienten t.ex. för att ge smärtstillande, massage etc. 
2. Erbjuder sig att göra ”små ärenden” åt patienten t.ex. att komma med en kopp kaffe, en tidning 

etc. 
3. Ger patienten behandling och mediciner på utlovad tid. 
4. Kontrollerar ofta patientens tillstånd. 
5. Kommer snabbt när patienten ringer. 
6. Uppmuntrat patienten att säga till om patienten har problem. 
Dimension: Förklarar och underlättar 
7. Berättar för patienten om var du kan få stöd och hjälp t.ex. i patientföreningar eller 

samtalsgrupper. 
8. Hjälper patienten att inte känna sig bortkommen genom att ge patienten rättinformation. 
9. Berättar på ett förståeligt språk för patienten det som är viktigt att känna till om sjukdomen och 

behandlingen.  
10. Lär patienten hur patienten skall ta hand om sig själv då detta är möjligt. 
11. Föreslår frågor som patienten kan ställa till sin läkare. 
12. Är uppriktig mot patienten om patientens medicinska tillstånd. 
Dimension: Hjälp och tröst 
13. Ger patienten hjälp med grundläggande saker som belysning, störande ljud, tillräckligt med 

sängkläder. 
14. Ger patienten uppmuntran genom att påpeka positiva inslag i patientens tillstånd och patientens 

behandling. 
15. Har tålamod med patienten även om patienten skulle vara besvärlig. 
16. Är glad och trevlig. 
17. Sätter sig ned hos patienten. 
18. Tar i eller håller om patienten när patienten behöver tröst. 
19. Lyssnar på patienten. 
20. Pratar med patienten. 
21. Engagerar patientens familj eller andra närstående i vården av patienten. 
Dimension: Förutseende uppträdande 
22. Inser att natten ofta är den svåraste tidpunkten för dig som patient. 
23. Förutser patienten och patientens familjs reaktion på diagnosbeskedet och planerar tillfällen för 

er att prata om detta ensamma eller tillsammans. 
24. Vet när du inte ”orkar mer” och tar hänsyn till detta t.ex. vid undersökningar, ronder och besök. 
25. Är uppmärksam på dina behov och planerar och handlar med tanke på dessa, t.ex. genom ge 

medel mot illamående om patienten får behandling som brukar framkalla illamående. 
26. Förutser att ”första gångerna” en behandling eller undersökning görs är svårast och att hon/han 

ger patienten speciell uppmärksamhet vid sådana tillfällen. 
Dimension: förtroendefullt uppträdande 
27. Koncentrerar sig bara på patienten när hon/han är hos patienten och tar en patient i taget. 
28. Fortsätter att visa intresse för patienten även sedan en kris eller ett kritiskt skede har passerat 

om patienten skulle få ett sådant. 
29. Erbjuder patienten rimliga alternativ, t.ex. för besök, badtider etc. 
30. Hjälper patienten att sätta upp realistiska mål. 
31. Hör efter med patienten när det bästa tillfällena är att prata om förändringar i patientens 

tillstånd. 
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32. Kontrollerar sina intryck med patienten innan några åtgärder genomförs, t.ex. om sköterskan 
uppfattar att patienten är orolig över behandlingsplanen diskuterar hon/han detta med patienten 
innan hon/han talar med läkaren. 

33. Hjälper patienten att reda ut sina funderingar kring sjukdomen och behandlingen. 
34. Inser att patienten känner sig själv bäst, och tar, så ofta detta är möjligt, med patientens 

synpunkter i planering och genomförande av den vård patienten skall få. 
35. Uppmuntrat patienten att fråga sköterskan om saker som patienten kanske funderar på. 
36. Sätter patienten främst vad som än händer. 
37. Är trevlig och vänlig mot patientens familj och andra närstående. 
38. Tillåter patienten att uttrycka de känslor patienten har inför sjukdomen och behandlingen, och 

behandlar denna information konfidentiellt. 
39. Frågar patienten om vilket namn patienten vill tilltalas med. 
40. Är konsekvent i sitt uppträdande mot patienten. 
41. Lär känna patienten som person. 
42. Presenterar sig själv och berättar vad hon/han har för arbetsuppgifter. 
Dimension: professionellt uppträdande 
43. Är professionell i sitt uppträdande, har korrekt klädsel och namnskylt.  
44. Försäkrar sig om att tidsplaneringen för undersökningar och behandling tar hänsyn till    

patientens situation och patientens tillstånd. 
45. Har förmågan att organisera sitt arbete. 
46. Ger injektioner på ett bra sätt, och vet hur man sköter den utrustning som behövs för 

undersökning och provtagning.           
47. Är lugn. 
48. Ger patienten god fysisk vård. 
49. Försäkrar sig om att andra vet hur patienten skall skötas om. 
50. Vet när det är dags att tillkalla doktor. 
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Bakgrundsinformation studenter. 
 
Var snäll och besvara följande frågor! 
Ringa in det alternativ som överensstämmer med dig. 
 
 
Ålder:     < 25     26-35     36-45    46 eller äldre 
 
 
Tidigare vård erfarenhet: 
  
Jag har tidigare vårderfarenhet i…....år…...månader. 
  
Jag har ingen tidigare vårderfarenhet. 
 
Tillvägagångssätt: 
 
Prioritera och sortera följande 50 omvårdnads beteenden i de 7 kuverten som ligger i det stora 
kuvertet. Börja med att prioritera vilket omvårdnadsbeteende du tycker är det mest betydelsefulla och 
det mest betydelselösa omvårdnads beteende för att kunna ge god omvårdnad. Fortsätt sedan med 
betydelsefullt - betydelselöst. 
De 7 kuverten är märkta enligt följande: 
 
Mest betydelsefullt: i detta kuvert läggs 1 beteende.  
 
Betydelsefullt: i detta kuvert läggs 4 beteenden. 
 
Ganska betydelsefullt: i detta kuvert läggs 10 beteenden. 
 
Varken betydelsefullt eller betydelselöst: i detta kuvert läggs 20 beteenden. 
 
Ganska betydelselöst: i detta kuvert läggs 10 beteenden 
 
Betydelselöst: i detta kuvert läggs 4 beteenden. 
 
Mest betydelselöst: i detta kuvert läggs 1 beteende. 
 
När du sorterat klart lägger ni samtliga 7 kuvert samt detta papper i det stora kuvertet. 
 
 
Tack på förhand: Gustav Edwall & Catharina Hallberg 
 

 

 


