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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor på en allmänpediatrisk avdelning 

disponerar sin tid gällande administrativa arbetsuppgifter jämfört mot direkt och indirekt 

patientkontakt. För att granska detta fenomen utfördes en aktivitetsstudie. Metod designen var icke 

experimentell deskriptiv observationsstudie. Där sju olika sjuksköterskor följdes under femton 

dagar där tidmätning skedde av på förhand kategoriserade aktiviteter. Kategoriseringsschema 

innehöll nio olika kategorier. Resultatet visade att 19,53 procent av arbetspasset vilket motsvarar 

97 minuter spenderades med direkt patientkontakt respektive de 24,3 procent vilket motsvarar 120 

minuter per dag till administrativa göromål. Dessutom uppmättes det att sjuksköterskorna blev 

avbrutna i snitt 26 gånger under ett åtta timmars arbetspass vilket resulterar till 3,25 avbrott per 

timme. Forskarnas slutsats är att det finns flera fördelar med ökad tid för patientkontakt och att 

detta är synnerhet gällande på en allmänpediatrisk avdelning. 

 

Nyckelord: Pediatrisk omvårdnad, Patientcentrerad vård, Tidsstudier, Tidsfördelning, 

Patientadministration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The aim of the study was to examine how nurses at a general pediatric unit dispose of their time 

regarding administrative duties compared to direct interaction with the patient. To appropriately 

survey this phenomenon an activity study was conducted. The method for data collection was a 

nonexperimental descriptive observational study where seven nurses were followed for a total of 

fifteen days where the amount of time of their activities where noted according to an activity 

schedule that was formed beforehand. The schedule contained nine categories including the amount 

of interruptions nurses where subject to. The result of the study showed that roughly 19,53 percent 

of the nurses’ time, which is the equivalent to 97 minutes, were spent directly with the patients 

compared to the 24,3 percent, which amounts to 120 minutes a day, she spent with administrative 

tasks. Furthermore it was found that a nurse is in average interrupted 26 times during an eight hour 

shift which gives an average of 3,25 interruptions every hour. In conclusion the authors found 

ground that there are many benefits with increased nurse-patient time and believe this is especially 

true in a general pediatric unit. 

 

Keywords: Pediatric Nursing. Patient-Centered Care, Time Studies, Time Management, Patient 

Care Management 
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1. Introduktion 

I takt med att sjuksköterskorna får en mer teoretisk utbildning och bredare ansvarsområde ökar även 

kraven på administration som del av arbetet. Detta i kombination med att sjuksköterskan förväntas 

vara ekonomisk medveten samtidigt som sjukvården drabbas av besparingar (Gran-Morvavec & 

Hughes 2005). Legitimerade sjuksköterskor upplever själva att mer och mer tid läggs på 

administrativt arbete (Socialstyrelsen 2000) och länge har stressen som upplevs av sjuksköterskor 

under arbetstid till stor del krediterats till att de administrativa delarna av jobbet tar för stor plats 

(Södersjukhuset 2006).  

 

Sjuksköterskeutbildningen präglas av att forma studenterna till omvårdnadsspecialister och detta 

speglas bra av ICNs etiska kod som anger “sjuksköterskans primära ansvar är att ge människor 

vård” (ICN 2005). Därför är det inte förvånande om sjuksköterskor upplever att den primära 

uppgiften påverkas av den ökade administrativ tiden. Att kunna sätta patienterna i centrum kräver 

tid och närvaro av sjuksköterskan (Inde 2006). Forskning har visat att även patienter känner av den 

organisatoriska förändringen och upplever att de blir åsidosatta till fördel för administrering 

(Lundgren & Segersten 2001). Allt eftersom det ekonomiska klimatet ändras måste 

sjukhusorganisationen anpassas och sjuksköterskan utvecklas och förändras om god patientvård ska 

kunna bibehållas. Därför är det extra viktigt att kartlägga hur sjuksköterskan arbetar och vad dennes 

arbetsuppgifter är. Det är med denna information som sjuksköterskans arbete kan optimeras och 

förbättras (Gran-Morvavec & Hughes 2005). 

 

1.1 Sjuksköterskans arbetstidsfördelning  

Centrala begreppet arbetstidsfördelning innefattar hur arbetsdagens tid är disponerad mellan de 

olika arbetsmomenten. Sjuksköterskans arbetsuppgifter och utförande av arbete har krävt 

omställning som följd av förändringar i både utbildning, vårdkrav och teknologi (Gran-Morvavec & 

Hughes 2005). Detta har medfört en ökad administrativ tidsåtgång av sjuksköterskans dagliga 

arbete de senaste decennierna som har negativt påverkat det direkta arbetet mellan sjuksköterska 

och patient (Socialstyrelsen 2000). Aktivitetsstudier för sjuksköterskor har varit ett intresse för 

forskare under lång tid (Gran-Morvavec & Hughes 2005). Redan på 1930 talet publicerades studier 

i detta område (Johns & Pfefferkorn 1934) och det är dessa aktivitetsstudier som är basen för att 

etablera standarder, arbetsroller och omorganisation av arbetsfördelning. Dessa studier ligger till 

grund för att kunna evaluera och planera sjuksköterskans arbete (Mayo & Van Slyck 1999) men 

övervägande delen av aktivitetsstudier är utförda inom akutsjukvården (Gran-Morvavec & Hughes 

2005) och mindre fokus har lagts på andra delar av vården. 
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1.2 Patienternas och sjuksköterskans upplevelser 

Aktivitetsstudier om hur sjuksköterskan spenderar sin arbetstid är en viktig grund för 

avdelningsorganisationen, men andra sidan av myntet är den subjektiva upplevelsen från patienter 

och sjuksköterskor. Enligt Lundgren och Segesten (2001) upplever patienter sjuksköterskans vård 

som fragmenterad vilket gör att kommunikationen blir lidande. Det är oftast undersköterskor som 

utför största omvårdnadsarbetet. Patienters upplevelse är att sjuksköterskan har brist på tid, och att 

administration tar tid från omvårdnadsarbetet. Enligt Inde (2008) upplever patienterna en brist på 

delaktighet p.g.a. otillräcklig kontakt med den ansvariga sjuksköterskan.  

 

Enligt Inde (2008) upplever sjuksköterskor att en bra arbetsdag är när de känner att de hinner med 

sina patienter och hinner göra det lilla extra för dem. Arbetsrelaterad stress orsakas till stor del av 

att det administrativa arbetet tar för mycket tid från den patientnära arbetstiden.  

 

”Att känna arbetsglädje är en förutsättning för att göra ett gott jobb och att göra ett gott jobb är en förutsättning för att 

känna arbetsglädje” (Inde 2008 p. 26). 

 

För lite kontakt med patienter leder till otillräcklig helhetsbild och därigenom otillräcklig 

vårdkvalitet anser sjuksköterskorna (Hallin & Danielson 2007). Om sjuksköterskan inte känner 

tillfredsställelse med sitt arbete kan detta leda till byte av profession. Sellgren, Ekvall och Tomson 

(2008) studie visar att det är arbetstillfredsställelse och inte lönen är den viktigaste faktorn för att 

sjuksköterskor ska fortsätta inom sitt yrke. Forskning utförd av Hallin och Danielson (2008) visar 

att känslan av att inte ge tillfredsställande vård är en anledning till varför sjuksköterskor lämnar 

yrket.  

 

1.3 Patientnära vård 

Patientnära vård som centralt begrepp innebär ett arbetssätt som styr organisationen och 

förhållningssättet hos vårdpersonal att vara patientfokuserad. Målet är att mer arbetstid spenderas 

nära patienten för att ge en bättre vårdupplevelse (Västerbottens läns landsting 2009). 

 

”Patient närmre vård är ett arbetssätt där patientens behov sätts i centrum i organisation, förhållningssätt och 

kompetens” (Inde, 2006 p. 25). 

 

För att motarbeta trenden av för lite patientkontakt för sjuksköterskor utvecklades en vårdform på 

Henry Ford Hospital i Detroit under 1980 talet. Vårdformen kallas Patient Focused Care eller 

Patient Nära Vård på svenska (PNV) och används på många enheter i Sverige. PNV strävar efter att 

sjuksköterskan ska spendera 70 procent av sin arbetstid med direkt patientkontakt, vilket leder till 
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att sjuksköterskorna måste avlastas från administrativt arbete (Inde 2008). Enligt Carlson och Inde 

(2006) kan alla telefonsamtal, in- och utskrivningar och mycket av administreringsuppgifterna tas 

över av en specialistutbildad undersköterska. Studien som utfördes av Kjörnsberg et al. (2010) 

intervjuades sex sjuksköterskor sex månader efter införande av PNV angående upplevelsen att 

jobba med PNV, samtliga intervjuade sjuksköterskor upplevde att patienterna får en bättre 

omvårdnadskvalitet eftersom att det kan spenderas mera tid med dem. Detta arbetssätt där 

sjuksköterskor får mer tid för patienten leder till ett patientfokuserat förhållningssätt som kan öka 

vårdkvaliteten och därmed minska vårdtiden (Inde 2000). 

 

1.4 Vikten med patientnära vård hos barn 

Socialstyrelsen beskriver i Hälso- och sjukvårdslagen att vården ska vara av god kvalité och 

tillgodose patienternas trygghetsbehov (Socialstyrelsen 2010). Tveiten (2000) betonar vikten av att 

bemötandet av barnet måste anpassas till aktuella utvecklingsnivåer. Redan från två månaders ålder 

börjar barnen att se skillnader hos olika människor och vid sex månaders ålder känner de således 

igen vissa människor och kan förknippa dem med behagliga och obehagliga situationer. Sistnämnda 

är en viktig del i barnets sociala utveckling och medför att barnet i senare skede kan förknippa en 

behaglig eller obehaglig situation till den känslomässiga relationen som de redan har skapat (Hwang 

& Nilsson 2003). Pelander och Leino-Kilpi (2004) studie visar att barn förväntar sig att 

sjuksköterskor ska vara humana och pålitliga och att tydlig rådgivning kan reducera barnens rädsla 

och förtroende för sjuksköterskan och inger en känsla av säkerhet. För att kunna genomföra detta 

krävs en utökad arbetstid för patientnära arbete. God kompetens upparbetas genom den tid som 

sjuksköterskan tillbringar med sjuka barn, teoretisk kompetens måste kompletteras med praktisk 

kunskap för att uppnå bra förutsättningar vid pediatrisk omvårdnad (Hallström & Lindberg 2009, 

Pilhammar 2012). 

 

1.5 Tidigare studier  

I en studie av Furåker (2009) undersöktes genom en självskattningsstudie 30 sjuksköterskors 

tidsdistribution på tio avdelningar fördelad mellan kirurgi, geriatrik, medicin och psykiatri. Det 

visade sig att sjuksköterskan spenderade 38 procent av sin arbetstid med patienterna. Westbrook et 

al. (2011) observerade 57 sjuksköterskor under 2005/2006 där observationen sedan upprepads två 

år senare. Skillnaden i den direkta patientkontakten mellan de två tidsintervallerna visade sig bara 

vara 1,3 procent mindre vid andra mätningen. Resultatet visade att 37 procent av sjuksköterskans 

arbetstid var med patienterna. Vid Jinks och Hope (2000) studie utfördes mätningar vid två sjukhus 

för att se sambandet mellan direkt och indirekt patientkontakt vid sjuksköterskornas arbete. På ena 

sjukhuset mättes 30 procent och 38 procent motsvarande på andra sjukhuset för direkt 
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patientkontakt. Vidare visar en självskattningsstudie på tre avdelningar på Södersjukhuset att 

sjuksköterskor spenderar cirka 40 procent av arbetstiden med direkt patientkontakt (Södersjukhuset 

2006). Med tanke på den betydelse som denna typ av studier har på sjukhusorganisation och 

arbetsfördelning finns det relativt få studier som visar hur sjuksköterskan fördelar sin arbetstid 

(Westbrook et al. 2011). 

 

1.6 Teoretisk Referensram 

Redan på 1800 talet uppmärksammade Florence Nightingale den negativa effekten av otillräcklig 

patientkontakt. Nightingale beskriver vikten av att få förstahands information om patienten genom 

att spendera tid med denne. Nightingale påpekar att det är endast den personen som spenderar 

mycket tid med patienten som kan uttala sig om förbättringar eller försämringar i status. 

Nightingale ansåg att sjuksköterskan var för lite med patienten och beskriver att det är omöjligt att 

veta hur en patient mår eller hur sjukdomsutvecklingen ser ut om inte den sjuke är grundligt 

observerad. Florence Nightingale är långt ifrån den enda som påpekat vikten av patientnära vård 

men påvisar ett bra exempel på hur ämnet har varit ett diskuterat tema under en längre tid 

(Nightingale 1859). 

 

1.7 Problemområde 

Att vara nära patienten är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna göra ett bra jobb. Det 

finns ett tydligt samband mellan direktkontakt med patienterna och färre tjänstefel samt minskat 

antal vårddygn som resulterar i nöjdare patienter och sjuksköterskor (Westbrook et al. 2011) och 

ökad arbetsbelastning ledet till högre patientdödlighet (Aiken et al. 2002). Sjuksköterskan är 

läkarens ögon och oftast den som upptäcker förändringar i patienternas status först. En av 

sjuksköterskans viktigaste verktyg är den kliniska blicken, detta förutsätter en kontinuerlig 

observation av patienterna (Almås 2002). Björnvell et al. (2003) påvisar att sjuksköterskorna 

känner sig mera som sekreterare än sjuksköterskor, detta med tanke på det administrativa ansvaret 

som tillfaller yrket. Det är då inte konstigt att känslan av frustration uppstår när sjuksköterskorna 

upplever att värdefull arbetstid tas från omvårdnadsarbetet till administration. 

 

1.8 Syfte 

Syftet med denna studie var att kartlägga hur sjuksköterskorna vid en allmänpediatrisk avdelning 

disponerar sin arbetstid fördelat på direkt och indirekt patientkontakt jämfört mot den 

administrativa arbetstiden och utförande av arbetsuppgifter som skulle kunna delegeras till annan 

personal. 
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1.9 Frågeställning 

Hur stor del av sjuksköterskans arbetstid läggs ner på administrativt arbete respektive arbetstid till 

direkt och indirekt patient kontakt? 

 

2. Metod  

2.1 Design 

Denna studie är en deskriptiv observationsstudie. Sammanställning av införskaffad data har skett 

med en kvantitativ ansats med stöd i den befintliga forskningen och litteratur (Polit & Beck 2006). 

 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Urvalsmetoden var ett bekvämlighetsurval där inklutionskriterierna förutsatte att de observerade 

personerna var legitimerade sjuksköterskor med eller utan specialutbildning och arbetade som 

sjuksköterska på den aktuella allmänpediatriska avdelningen. Krav på yrkeslivserfarenhet hos 

undersökningsgruppen var att denne skulle ha arbetat vid den valda avdelningen under minst sex 

månader. Sjuksköterskor som gick introduktion, timvikarier samt inhyrd personal exkluderades från 

studien på grund av eventuell brist i kännedom av avdelningsrutiner som kunde riskera missvisande 

resultat för forskningen. Av de 19 som arbetade vid den aktuella vårdavdelningen var det 15 som 

uppfyllde inklutionskriterierna. I undersökningsgruppen ingick sju av dessa sjuksköterskor. Dessa 

sju utvaldes då det vid observationstillfället var flera sjuksköterskor som var på semester samt att 

flera potentiella sjuksköterskor som kunde inkluderas i studien arbetade jourtid samt på barnjouren. 

 

2.3 Beskrivning av berörda allmänpediatriska avdelningen 

Den berörda allmänpediatriska avdelningen där tidsmätningen blev utförd tillhör ett länssjukhus i 

Mellansverige. Den allmänpediatriska avdelningen där sjuksköterskorna observerades har tillgång 

till totalt 11 vårdplatser samt tre stycken lättvårdsplatser där alla barn och ungdomar i åldern 0-17 år 

vistas dygnet runt. Det bedrivs planerad samt akut verksamhet inom Barnmedicin, Kirurgi, Ortopedi 

och Öron-näsa-hals. På avdelningen är det ett tätt samarbete bland de olika yrkeskategorierna som 

finns inom kliniken, d.v.s. barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor/barnsköterskor, 

läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, lärare, lekterapeuter och dietister. På den allmänpediatriska 

avdelningen så jobbar det totalt 19 legitimerade sjuksköterskor och nio undersköterskor. 

Grundbemanningen under dagpasset består av två barnsjuksköterskor/sjuksköterskor och två 

undersköterskor/barnsköterskor. Sjuksköterskans arbetsdag börjar klockan 06:45 med rapport från 

nattsjuksköterskan. Sjuksköterskan och undersköterskan får en gemensam rapport från 

nattpersonalen. Därefter läser dagpersonalen patientjournalen för att få en inblick i vilken typ av 

patient som en är ansvarig för. Innan arbetet påbörjas gör sjuksköterskan och undersköterskan en 
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gemensam planering för att få en så god omvårdnad som möjligt. Efter planeringen påbörjas 

omvårdnadsåtgärderna på avdelningen. Sjuksköterskan har huvudansvaret för patientens 

dagsplanering, d.v.s. att ge patienterna de läkemedel som är ordinerade, provtagningar och 

eventuellt förbereda patienterna till olika undersökningar samt operationer. Under förmiddagen sätts 

det även av tid för olika läkarronder. Vid en allmänpediatrisk avdelning där de inneliggande 

patienterna tillhör flera olika kliniker innebär detta flera olika läkarronder under ett förmiddagspass. 

Innan arbetsdagens slut klockan 15:00 ansvarar sjuksköterskan för att dokumentera de 

omvårdnadsåtgärder som utförts under dagen samt ha tagit del samt utförd delar av de ordinationer 

som utförts vid läkarronden. Överrapportering till kvällspersonal sker muntligt klockan 13:30.  

(Bekräftad genom mailkontakt med vårdenhetschefen för berörd avdelning 24/9-12) 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Undersökningsgruppen bestod av sju sjuksköterskor som observerades vid 15 olika tillfällen under 

datainsamlingsperioden. Sjuksköterskorna observerades i intervallen en till fyra gånger under 

aktuell tidsperiod, vilket medförde att en sjuksköterska har blivit observerad maximalt vid fyra 

tillfällen och som minst observerad under ett tillfälle. Datainsamlandet genomfördes måndag till 

fredag 06.45-15.00 vilket innebar en total arbetsdag på 495 minuter. Ett observationsprotokoll samt 

kategoriseringsschema sammanställdes i förväg med nio observationspunkter inklusive övrig tid 

med vad som skulle observeras, detta för att öka objektiviteten för observationerna och minska 

personlig påverkan (Polit & Beck 2006). 

 

2.5 Definition av centrala begreppen i kategoriseringsschema:  

Direkt patientkontakt: Den tid som sjuksköterskan tillbringar med och hos patienten.   

 Läkemedelsadministrering: Till exempel. Administration av läkemedel (ge tabletter, 

suppositorium, injektioner) och intravenösa infusioner. Basal Omvårdnad: till exempel 

hjälpa till med den basala omvårdnaden som föräldrarna inte utför eller behöver hjälp med. 

Servering av mat och dryck.   

 Information/samtal/undervisning: informationssamtal med patient eller anhöriga. 

Inskrivningssamtal. Förbereda patienter inför operation och andra undersökningar 

 Rond inne hos patienten: Till exempel tiden när sjuksköterskan tillsammans med läkaren går 

runt till patienterna och informerar vårdplan samt aktuella  medicinska återgärder.  

 Speciell Omvårdnad: Till exempel, applicering av Perifer Ven Kateter (PVK),  

 provtagningar, mätning av blodtryck, puls, saturation och kroppstemperatur. Sårvård 

(omläggning och inspektion av sår vid t.ex. postoperativ omvårdnad),  



 

7 

Indirekt Patientkontakt: Tiden som är nödvändig för bra omvårdnad men som EJ är i direkt 

kontakt med patienten. Tider som omfattar denna kategori är till exempel samtal med 

föräldrar utan patientens närvaro. 

 

Rond +Rapport: Administrativa tid då sjuksköterskan har en dialog med andra personalkategorier 

angående patienterna. 

 Sittrond: Sammanträde med aktuell ansvarig läkare där patienternas tillstånd diskuteras och 

vidare omvårdnadsplanering sker. Postoperativ rond med t.ex. Kirurger och Ortopeder.  

 Rapport: Muntlig överrapportering till sjuksköterskekollegor och undersköterskor (rapport 

kl. 06:45, rondrapport kl. 12:00, rapport kl. 13:30). Överrapportering och diskussion med 

andra yrkeskategorier så som sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och så vidare. 

 

Administrativt arbete (SSK): Tiden för dokumentation som kräver att man är legitimerad 

sjuksköterska. 

 Dokumentation: Den tid som sjuksköterskan lägger på dokumentation i datajournaler samt 

pappersjournaler.  

 Skrivande av omvårdnadsepikriser inför utskrivning av patienter.  

 

Annat administrativt arbete: Tiden som går åt till administration, och som enligt författarna kan 

ersättas av personal utan sjuksköterskelegitimation. 

 Journal: Iordningställa nya patientjournaler inför nyinskrivning, faxa remisser,  

 leta efter pappersjournaler, In och utskrivning i journalsystem. 

 Ärenden/förberedelse: till exempel hämta läkemedel på andra avdelningar,  

 hämta blod, iordningsställande inför provtagning, iordningställande av  

 remisser/blanketter, lämna prover till laboratoriet, ringa/beställa  

 patienttransporter (internt och externt) och beställning av taxi vid hemresor. 

 Kontakt med andra instanser: t.ex. vid beställning av blod hos blodcentralen, svara på 

telefonsamtal, ringa telefonsamtal till kemlab, boka tider på röntgen samt andra 

mottagningar i samband med återbesök. 

 

Konsultation mellan kollegor: 

 Rådfrågning och vägledning mellan kollegorna på avdelningen. Exempel om en oerfaren 

sjuksköterska rådfrågar en äldre kollega, vägledningen mellan olika yrkeskategorier. 
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Läkemedelshantering:  

 Tiden som legitimerade sjuksköterskor tillbringar för förberedelse av 

läkemedelsadministration, till exempel vid blandning av infusioner och injektioner. Denna 

tid är den legitimerade sjuksköterskans arbetsuppgift med tanke på Socialstyrelsens 

författning om läkemedelshandtering(Socialstyrelsen SOSFS 2000:1, Läkemedelslag 

1992:859). 

 

Avbrott: 

 Registrering av antal avbrott som observerande sjuksköterska utsätts för vid ett dag pass. 

Exempelvis när en kollega frågar om rutiner samt ställer andra vårdrelaterade frågor.   

 

Övrig tid: 

 Studien utgår ifrån det redan angivna kategoriseringsschemat där en vid olika göromål 

”klockar” aktuella sjuksköterskan. För att få ihop arbetsdagens timmar ser författarna att 

kategorin övrig tid har haft olika resultat beroende på vilken typ av arbetsbelastningen det 

har varit. Under denna tid kan författarna redogöra för den tid som är odefinierbar under en 

arbestdag, till exempel den tid som personalen behöver för att lägga sitt arbetsschema, 

invänta doktorer och andra yrkeskategorier. Även tid som toalettbesök, förflyttningstid till 

och från patienterna, fika och lunch ingår i denna icke uppmätta mätta tid. Vid den aktuella 

avdelningen är det för tillfället många unga och nyexaminerade sjuksköterskor som behöver 

tid på sig att ta in ny kunskap om olika diagnoser och behandlingsriktlinjer. En tid som är 

svår att mäta är den tid som berörd personal behöver till reflektioner vid till exempel akuta 

situationer och andra plötsliga situationer som dyker upp.   

 

Kategoriseringsschemat utformades med inspiration från tidigare forskning inom samma område. 

Kategoriseringsschema som Work Observation Method by Activity Timing (WOMBAT), 

tillsammans med andra kategoriseringsscheman som använts vid andra mätningar av samma 

karaktär (Gran-Moravec & Hughes 2005, Södersjukhuset 2006, Furåker 2009, Ballerman et al. 

2011, Jeppsson & Kinder 2011) har legat som grund men har modifierats för att vara mest 

funktionell i datainsamlandet vid den valda avdelningen, denna studies syfte och 

problemformulering. 
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2.6 Tillvägagångssätt  

Efter telefonkontakt med Ingela Enmarker, ordförande för etiska nämnden på Högskolan i Gävle 

(HIG), beslöts det att ingen Etisk prövning krävdes (Telefonkontakt 17 april 2012). En ansökan om 

tillstånd överlämnades personligen till avdelningens verksamhetschef för att få ett skriftligt 

samtycke och godkännande. Efter godkännande av genomförande av studien från avdelningens 

verksamhetschef kontaktades avdelningen vårdenhetschef (VEC) för ytterligare information om 

studies syfte och tillvägagångssätt. Efter överenskommelse med VEC bestämdes det att författarna 

själva kunde informera berörd personal om studien vilket genomfördes via telefonkontakt eller 

avtalad träff på arbetsplatsen. I anslutning till studien fick den personal som skulle observeras ett 

informationsbrev innehållande studiens syfte samt vad deltagandet innebar, deltagandes frivillighet 

och konfidentialitet. Studiens deltagande godkändes med underskrift. 

 

Observationerna påbörjades under vecka 35 och fortsatte fram till vecka 38. Aktuella 

observationerna registrerades under vardagar 6:45–15:00, det som kallas A-tur på avdelningen. 

Denna tid väljs på grund av konsekvensen av läkarrond och administrativ arbete samt få ett jämt 

flöde av patienter och den administrativa tiden. Tidsregistrering utfördes med stoppur som mäter 

minuter och sekunder. Till studien införskaffades två likadana stoppur. Författarna har valt att 

observera utifrån nio olika kategorier inklusive övrig tid. Tiden för respektive punkt under 

kategoriseringsschemat klockades och registrerades i kategoreringsschemat. Författarna använde ett 

schema per observationstillfälle samt numrering av varje observationstillfälle för att kunna särskilja 

dem. Författarna försökte undvika att vara på plats och observera samtidigt, detta på grund av att 

minimera risken för påverkan på arbetslaget.  

 

Under varje observationstillfälle blev varken patienterna eller patienternas tillstånd på något vis 

registrerad. Observatörerna gick inte med in på patientrummet eller undersökningsrummen när 

patienter var närvarande. Möte med patienter och anhöriga kunde ske vid eventuell kontakt i 

korridorerna då denna tid räknades som direkt eller indirekt arbetstid, men ingen interaktion skedde 

från observatörerna sida. Observatörerna involverades inte under några omständigheter i 

personalens utförda arbete. Observatörerna kommunicerade inte heller med de som observerades 

verbalt eller icke verbalt. Kommunikation skedde endast innan och efter observationen ägt rum och 

på schemalagda raster. Kommunikation med personal som inte var under observation fick ske. 
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2.7 Dataanalys 

Observationstiden från de 15 observationstillfällena summerades utifrån de nio olika kategorierna 

inklusive övrig tid. De uppmätta tiderna i minuter och sekunder räknades ihop manuellt och 

avrundas till närmste hel minut och presenteras utifrån varje enskild observationskategori. Den 

uppmätta tiden redovisas i tabellform utifrån observationspunkterna och respektive 

observationstillfälle som observatörerna genomförde. All data har bearbetas genom parametrisk 

statistik (Polit & Beck 2008) och omvandlats till procent där största vikten lades på jämförelse mot 

varandra.  

 

2.8 Forskningsetiska överväganden 

Tydliga riktlinjer sammanställdes innan observationerna utfördes som beskrev i vilken grad 

kommunikation fick ske mellan observatörerna och sjuksköterskorna och hur observatörerna fick 

förhålla sig till patienterna och deras anhöriga. Observatörerna har i största grad agerat identiskt 

enligt riktlinjerna för att styrka ett likvärdigt resultat i sammanställningen. Dessutom beslöts det att 

observatörerna ska förhålla sig på ett professionellt sätt och ha i åtanke att dessa representerar 

sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle och eventuellt andra studenter som senare vill 

samarbeta med avdelningen. Eftersom observationernas fokus var helt och hållet sjuksköterskor och 

inte patienter krävs det av tradition inte en tillåtelse från etiska nämnden. Nämnden kontaktades för 

bekräftelse och efter telefonkontakt med Ingela Enmarker, ordförande för etiska nämnden på HIG, 

beslöts det att ingen etisk prövning krävdes (Telefonkontakt 17 April 2012). 

 

3. Resultat  

Denna studies resultat presenteras utifrån frågeställningen och de nio observationspunkter i 

kategoriseringsschemat inklusive den övriga tiden i löpande text, tabell och figurer. Studiens 

resultat baseras på den tidtagningen som författarna har utfört enligt det förarbete 

kategoriseringsschema. Totalt femton observationsdagar utfördes under samma tid d.v.s. mellan 

6:45–15:00 på vardagar det som kallas för A-tur på sjukhuset. Sju olika sjuksköterskor som 

uppfyllde inklutionskriterierna följdes under dessa femton dagar som resulterade i en sammanlagd 

tid av 7425 observerade minuter. Under observationen mättes nio olika moment, direkt patient 

kontakt, indirekt patientkontakt, rond/rapport, administrativ tid sjuksköterska, annat administrativ 

tid, konsultation mellan kollegor, läkemedelshantering, avbrott och övrig tid. Resultatet visade att 

sjuksköterskorna spenderade 30 procent av sin tid på det som definierades som övrig tid följt av 

19,53 procent med direkt patientkontakt och 15 procent på rond/rapport. Administrativ tid som 

personer utan vårdutbildning kan utföra visade 13,3 procent och andelen administrativ tid som 

sjuksköterskan måste göra uppmättes till 11 procent, de administrativa göromålen var i princip lika. 
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Sist ut var 4,8 procent läkemedelshantering, konsultation mellan kollegor 4 procent och aktiviteten 

som det registrerades minst tid på var indirekt patientkontakt 2,4 procent. 

 

3.1 Del av sjuksköterskans arbetstid som läggs ner på administrativt arbete  

De åtta kategorierna presenteras i tabell 1 med antal observationer, minimum tid, maximum tid 

samt genomsnittsvärdet (n=15). För att få en överskådlig blick på den totalt uppmätta tiden 

redovisas det totala antal minuter (7425min) fördelat på 15 observationer i tabell 2 även det 

observerade antal med avbrott som sjuksköterskorna utsätts för presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 1. Total uppmätt tid i minuter på 15 observationsdagar  

Kategori N Totalt antal minuter 

Direkt pat. kontakt 15 1450 

Indirekt pat. kontakt 15 177 

Rond/Rapport 15 1115 

Administrativ SSK 15 814 

Annan administrativ 15 990 

Konsult mellan kollegor 15 300 

Läkemedelshantering 15 355 

Övrig Tid 15 2224 

Totalt på 15 observationer  7425 

 

 

Tabell 2. Observerat tid i antal minuter och procent genomsnitt samt antal avbrott(n=15) 

Kategori N Minimum Maximum Genomsnitt i 

minuter 

Genomsnitt i 

Procent 

Direkt pat. kontakt 15 30 163 96,66 19,53 % 

Indirekt pat. kontakt 15 0 27 11,8 2,4 % 

Rond/Rapport 15 20 131 74,33 15 % 

Administrativ SSK 15 15 90 54,26 11 % 

Annan administrativ 15 36 116 66 13,3 % 

Konsult mellan kollegor 15 8 54 20 4 % 

Läkemedelshantering 15 4 51 23,66 4,8 % 

Övrig tid 15 50 315 148,26 30 % 

Avbrott 15 8st 52st 25,53/dag - 
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3.2 Tid till direkt och indirekt patient kontakt 

Nedanstående redovisning visar jämförande i procentuella diagram av den patientkontakten som 

sjuksköterskan utför per dag. Detta jämfört med övriga mätningar som utförts kan det konkluderas 

att läkemedelshanteringen, rond/rapport, övrig tid samt konsultationen mellan kollegor upptar över 

50 procent av sjuksköterskans arbetsdag. 

 

 

 

Figur 1. Varje disk representerar den procentuella genomsnittstiden per dag. 

 

Figur 1 visar en överskådlig procentuell indelning av den tid som sjuksköterskorna tillbringar i 

anknytning och med patienterna respektive den tid som läggs ner på det administrativa arbetet som 

omvårdnaden kräver. Procentsatserna redovisas i genomsnittet per dag där en disk representerar en 

observations dag. Total patienttid per dag resulterar i 19,53 procent och den administrativa tiden 

räknas till 24,3 procent. Kontentan av resultatet är att sjuksköterskan under 15 arbetspass tillbringar 

mer tid med administrativt arbete än med patienterna. 

 

3.3 Avbrott 

I mätningen ingick även hur många gånger som sjuksköterskan blev avbruten under sitt arbete 

(tabell 2). Avbrott av kollegor, patienter och anhöriga tillhör denna kategori. Det visade sig en total 

av 383 avbrott under mätningstiden som resulterar i 25,5 avbrott per dag för en sjuksköterska. 

Vidare uträkning visar att detta är ett genomsnitt på tre avbrott i timmen. Även avbrott på 

lunchrasten registrerades och under de angivna femton dagarna blev tretton raster störda minst en 

gång. Det visar att enbart två av dagarna som den observerade sjuksköterskan fick ha lunchrast utan 

avbrott. 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Studiens resultat visar att 19,53 procent av arbetspasset vilket motsvarar 97 minuter spenderades 

med direkt patientkontakt respektive de 24,3 procentarna vilket motsvarar 120 minuter per dag till 

administrativa göromål. Dessutom uppmättes det att sjuksköterskorna blev avbrutna i snitt 26 

gånger under ett åtta timmars arbetspass vilket resulterar till 3,25 avbrott per timme. 

 

4.2 Resultat diskussion 

För att kunna jämföra resultatet med annan forskning är det oundvikligt att inte väga direkt 

patienttid mot den totala tiden d.v.s. hela arbetsdagen. Resultaten jämförts med liknande forskning 

på andra avdelningar och i andra länder (Furåker 2009, Ballerman et al 2011, Jeppsson & Kinder 

2011, Westbrook et al. 2011). Författarna fann endast tidigare forskning utförd på 

vuxenavdelningar av olika slag och där såg författarna en likhet oberoende på vilken avdelning dem 

undersökte. Aktuella studier som blev observerade innefattade avdelningar så som infektion, 

geriatrik, kirurgi eller medicin som blev observerade (Furåker 2009). Författarna för denna studie 

ville se om det fanns några skillnader mellan tidigare studier och en allmänpediatrisk avdelning där 

direkt patientkontakt kan anses som viktigare. Pelander och Leino-Kilpi (2004) studie resulterar i 

barns förväntan på att sjuksköterskor skall bete sig humant samt tillmötesgående gällande barnens 

behov. Förhoppningarna var att det spenderades mer tid direkt med patienterna och barnens 

speciella behov var i åtanke (Edwinson-Månsson & Enskär 2008). Det visade sig att resultatet i 

denna studie skilde sig något åt från andra studier utförda på vuxenavdelningar. 

 

4.2.1 Del av sjuksköterskans arbetstid som läggs ner på administrativt arbete 

Enligt Lundgren och Segesten (2001) uppger patienterna själva att de tycker att sjuksköterskorna 

spenderar för lite tid med dem. Utifrån projekt med PNV som utförts i Ängelholm och 

Södersjukhuset (Södersjukhuset 2006, Ängelholms sjukhus 2007) visades det att en koordinator 

som kunde överta administrativt arbete ökade den patientnära tiden för sjuksköterskorna och 

dessutom ökades trivseln på arbetsplatsen och resulterade i nöjdare patienter. Här fanns förslag 

(Södersjukhuset 2006) att en specialutbildad undersköterska skulle kunna ta över detta 

administrativa arbete och koordinators roll. Författarna till detta arbete anser däremot att om en 

erfaren sjuksköterska skulle placeras på en sådan post kunde denne ta över administrativa arbetet 

till stor del men även hjälpa med övriga arbetsuppgifter som kräver specifik omvårdnadsutbildning. 

Detta visar författarna Chang et al. (2007) i en enkätstudie vid en pediatrisk onkologavdelning. Vid 

införandet av en Clinical Support Nurse (CSN) som hjälpte de sjuksköterskor som jobbade under 

dagpasset framkom det att dessa, framför allt de med låg klinisk erfarenhet kände en stor trygghet i 
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att ha en CSN vid sin sida. Denna erfarna sjuksköterska skulle då få en helhetsbild som säkerställer 

en god och jämn patientvård. Hallin och Danielson (2007) forskningsresultat visar att ökad 

patientkontakt leder till en bättre helhetsbild av patienten.   

 

Att ha en administrativ person som är anknyten till avdelningen anser författarna kan i sin tur leda 

till att ännu mer tid kan frigöras för direkt patientkontakt vilket även framkommer i Lundgren och 

Segesten (2001) studie. Detta skulle i sin tur leda till färre avbrott för ansvariga sjuksköterskan 

(Södersjukhuset 2006, Ängelholms sjukhus 2007). I en studie av Kjörnberg et al. (2010) där en 

avdelningssekreterare anställdes för att svara på telefonsamtal och hjälpa till med administrativa 

göromål ledde till att sjuksköterskorna undkom många onödiga telefonsamtal, som i sin tur 

medförde att de endast behövde svara på de samtal som gällde deras specifika patient. 

 

På allmänpediatriska avdelningen registrerades det mera tid för rond än i den tidigare forskningen 

(Gran-Moravec & Hughes 2005, Södersjukhuset 2006, Ängelholms sjukhus 2007, Furåker 2009, 

Ballerman et al. 2011, Jeppsson & Kinder 2011). Detta tillskriver författarna att sjuksköterskor 

inom allmänpediatriska avdelningar rapporterar mot flera instanser som barnmedicin, kirurgi, 

ortopedi och öron-näsa-hals.  

 

4.2.2 Tid till direkt och indirekt patient kontakt 

På en avdelning är sjuksköterskan den omvårdnadsansvarige personen. Sjuksköterskan fungerar 

ofta som läkarens ögon och bör använda sig av den kliniska blicken som är ett av det viktigaste 

verktyg inom vården. Florence Nightingale påpekade vikten med att närvara hos patienten och att 

först då kan en sjuksköterska vara säker på att en kan följa den sjukes progress. Det Nightingale 

skrev 1859 är fortfarande högst relevant för dagens vård (Davies 2012). Nightingale påpekar vidare 

att en betydlig tid ska spenderas med den sjuke. I Nightingales bok beskrivs hur diagnostiterande 

misstag kan uppstå på grund av en icke närvarande sjuksköterska. Dessa misstag var inte en del av 

studien men som Nightingale förespråkade syntes många fördelar med substantiell patientkontakt. 

Vid en allmänpediatrisk avdelning har alltid barnen rätt att ha med sig en förälder (NOBAB 2012) 

och detta i sin tur medför per automatik att föräldrarna genomför stor del av patientomvårdnaden. 

Med detta i åtanke kan författarna konkludera med att skillnaden på tiden som en sjuksköterska 

lägger ner inne hos patienter på en vuxenavdelning respektive på en allmänpediatrisk avdelning kan 

visa en markant skillnad. Den relativt låga patienttiden som framkommer i författarnas studie kan i 

högsta grad vara aktuell gällande den direkta patientkontakten som läggs ner på allmänpediatriska 

avdelningar respektive andra författares studier. 
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Ett bifynd var att två av sjuksköterskorna var betydligt mer erfarna än resterande sjuksköterskor. 

Det intressanta var att dessa hade betydligt mer direkt patienttid och mer tid under övrig tid. 

Författarna anser att resultatet visar på att med erfarenhet lär sjuksköterskan disponera dagliga 

arbetet på ett mer patientfokuserad sätt och därmed effektivare. Mätningen av de avbrott som 

sjuksköterskorna utsattes för varje dag gällande konsultationer med kollegor visade sig en viss 

trend. Vid observation av en erfaren sjuksköterska som arbetade med en yngre kollega så blev den 

erfarna oftare avbruten för små konsultationer än om det var två erfarna respektive två mindre 

erfarna som arbetade tillsammans. Detta tyder på att erfarna sjuksköterskor är en värdefull tillgång 

till avdelningen (Hawkins & Fontenot 2009). 

 

Att sjuksköterskan spenderar mer tid på patienternas vård har visat sig föra flera positiva 

egenskaper med sig, detta framkommer i Suhonen et al.(2012) studie där deras resultat presenterar 

en ökat patienttillfredsställelse i samband med patientanpassad vård. Detta kan bland annat ses i en 

avsevärd minskning av patienter som larmar efter hjälp på Södersjukhuset och Ängelholms sjukhus 

efter införande av PNV, vilket i sin tur tyder på nöjdare patienter (Södersjukhuset 2006, Ängelholm 

sjukhus 2007). 

 

4.2.3 Avbrott 

I studien framkom även att en sjuksköterska på den aktuella avdelningen blir avbruten i snitt 26 

gånger per dag. I en studie utförd av Björnvell et al. (2003) uppger sjuksköterskor en stor 

frustration förhållande till de avbrott som en utsätts för under den avsatta dokumentationstiden, 

fram för allt uppger de att det är svårt att återkomma till den tanke de hade med dokumentationen. 

Dessutom blev erfarna sjuksköterskor avbrutna oftare och hade mer interkollegial konsultations tid 

som visar att mer oerfarna sjuksköterskor rådfrågade dessa mer. En intressant koppling finns i en 

studie utförd av Ballermann et al. (2011) där sjuksköterskans avbrott på en intensivvårdsavdelning 

mättes till ett snitt på ett snitt på 3,3 avbrott per timme som är nästan identisk med denna studie där 

det resulterar till 3,25 avbrott per timme. Detta är en av flera trender som ses att sjuksköterskans 

arbete har liknande arbetsfördelning trots avdelningar med olika rutiner och arbetssätt. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Valet av forskningsmetod visade båda svaga och starka sidor. De flesta sjuksköterskor kände sig till 

en början något obekväm med någon som följde dem under deras arbete, men efter en kort stund 

uppgav alla att de inte tänkte på vad som hände runt deras arbetssituation. Detta stämde bra överens 

med beskrivningarna för observationsstudier (Polit & Beck 2008). Den initiala medvetenheten av 

att bli observerad medförde även en risk för att sjuksköterskan skulle uppträda annorlunda. Till en 
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början upplevdes avdelningen som något spänd under observatörens närvaro, dock ändrade detta sig 

snabbt till en allt mera positiv atmosfär. 

 

Frågor kring studien framkom vid ett flertal tillfällen från andra personalkategorier vid den 

allmänpediatriska avdelningen. Detta påvisar vikten av att informera all personal som arbetar vid 

den berörda avdelningen kring studiens syfte och hur studien var tänkt att genomföras.  

Risken för att författarna samlade in felaktiga värden i samband med observationerna minimerades 

med hjälp av noggrann genomgång av schema/kategorier och fortlöpande muntlig kontakt mellan 

författarna vid eventuella osäkerheter.  

 

Författarnas kännedom till avdelningens struktur gav en unik fördel till valet av observationstider. 

Dagturen under veckodagarna medför en mera regelbunden dagordning utifrån rond, 

undersökningar samt nyinskrivningar. Detta medförde att författarna fick en konsekvent struktur 

under observationerna och ett mera jämförbart resultat mellan studiens mätningar. 

Fördelen med det fördefinierade kategoriseringsschemat var att författarna har haft möjlighet att 

studera sjuksköterskornas arbetsuppgifter på förhand och med hjälp av denna information utarbetat 

ett för avdelningen anpassat kategoriseringsschema. Det visade sig dock att osäkerheten med 

observationsschemat var rubriken ”övrig tid”, detta på grund av att resultatets antal minuter var 

överlägset. Därför anser författarna att kategorin innehåller fler rubriker som inte blev definierade. 

 

Istället för att använda sig av utförliga statistiska analyser så valde författarna att slutligen 

presentera resultatet i diagram och tabeller där minuterna och procentsatser redovisas. Denna 

resultatredovisning valdes för att lättare applicera denna studies resultat till andra studier som 

författarna har granskat. För att besvara författarnas frågeställning så var det procentsatser och 

minut som var av intresse, vilket även andra forskare inom samma problemområde presenterar i 

sina studier. 

 

Det initiala målet att mäta 10 olika sjuksköterskor fördelat på 20 arbetspass uppnåddes inte, detta på 

grund av den relativt höga personalomsättningen medförde att flera sjuksköterskor exkluderades på 

grund av bristande erfarenhet på avdelningen. Observatörerna följde sju av 19 sjuksköterskor vid 

avdelningen vilket motsvarar drygt en tredjedel av de anställda. En större undersökningsgrupp 

kunde potentiellt visa på ett tyngre resultat för hela avdelningen, om författarna hade följt flera 

sjuksköterskor genom att bredda inklutionskriterierna har detta kunnat leda till missvisande 

studieresultat. Det positiva med att följa samma sjuksköterska upp till två gånger per observatör var 

att tidsmätningen resulterade i ett mer sanningsvisande medel efter som att arbetsbelastningen kan 
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vara varierande vid varje observationstillfälle. Enligt Jones och Cheek (2003) studie bekräftas det 

att det ingen arbetsdag är den andra lik som sjuksköterska dvs. alla dagar är olika utifrån göromål 

samt den arbetsbelastning som befinner sig på avdelningen.  

Att sjuksköterskorna arbetar med flera saker samtidigt leder till svårigheter att mäta exakta tider 

utifrån kategoriseringsschemat. Det observerades det vid flera tillfällen att sjuksköterskorna 

förberedde inför till exempel provtagning och samtidigt svarade på kollegors frågor eller att 

sjuksköterskan dokumenterar och samtidigt pratar i telefonen med andra instanser. 

 

Då författarna observerade vid olika dagar påverkade patientbelastningen fördelningen av 

mätvärden. Vissa dagar var det få patienter med mycket omvårdnadsåtgärder och andra dagar var 

det flera patienter dock med färre omvårdnadsåtgärder. Totalt sett blev det en jämn fördelning på 

arbetsbördan, eftersom slutresultatet stämde bra överens med dem två författarnas resultat som 

utförde mätningarna oberoende av varandra. 

 

4.4 Slutsats 

Studiens resultat visar till att en som sjuksköterska tillbringar för lite tid med patienterna gentemot 

den administrativa tiden som utförs vid varje arbetspass. Resultatet av forskningen kan användas för 

att se över rutiner och arbetssätten för sjuksköterskorna på en allmänpediatrisk avdelning för att 

säkerställa optimal vård av barnen. Dessutom kan beslut fattas om det är lönsamt att anställa 

sekreterare eller person med administrativa uppgifter för att frigöra tid för sjuksköterskor som kan 

läggas på det hon/han är utbildat till, att bedriva omvårdnad. 

 

4.5 Allmän diskussion 

Som det ofta är inom forskning så för varje svar kom det flera frågor. Författarna upptäckte flera 

områden där vidare forskning kan vara fördelaktigt. 

Författarna anser att det vore fördelaktigt att bedriva studier om hur patienter och sjuksköterskor 

upplever situationen på en allmänpediatrisk avdelning utifrån patient nära tid. Det är inte bara fakta 

som är intressant inom vården utan hur patienter och personal upplever sin situation.  

För att kunna optimera arbetet och rekryteringsarbete på en avdelning anser författarna att frågan 

hur erfarna sjuksköterskor påverkar arbetet för hela avdelningen, och hur hög personalomsättning 

påverkar en avdelning är av vikt. Under studien framkom skillnader i hur erfarna kontra oerfarna 

sjuksköterskor disponerar sin arbetstid. Författarna finner det intressant ur ett kompetenshöjande 

perspektiv att fördjupa sig i denna fråga och utarbeta ett lämpligt sätt att överföra dessa erfarenheter 

till nyutexaminerade sjuksköterskor. 
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5. Tack 

Vi vill tacka våra barn som är en outtömlig inspiration att vilja utvecklas inte minst genom att vi vill 

bidra till att barnvård i världen ska förbättras, om även bara lite, under våra arbetsliv. Så tack till 

Amelie, Nova, Vilde och Tyra. 

 

Tack till kvinnan som la grunden till att sjuksköterskor tas på allvar och för att vi har ett ämne att 

forska i. Tack Florence Nightingale. 

 

Tack till Katie Ericsson för att under din tid när du kom till HIG och föreläste gav din värdefulla tid 

till oss blåögda färskingar och uppmuntrade oss att forska. 

 

Tack till vår handledare Eva Westergren som har hjälp oss att skriva en Svensk komprehensiv 

uppsats. 

 

Vi vill även tacka berörd personal och avdelning som med en positiv inställning och intresse för 

ämnet vidare inspirerade oss. 
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