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SAMMANFATTNING 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av gåronden med fokus på 

information, patientens integritet och delaktighet.  

Metod: Deskriptiv design med kvalitativ ansats. Åtta omvårdnadsansvariga sjuksköterskor på 

två kirurgavdelningar intervjuades. Datainsamlingen gjordes med semistrukturerade intervjuer 

som bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Information var en stor del av gåronden och kunde både lyfta och sänka gåronden. 

Patienternas delaktighet och möjlighet till ett eget val beskrevs. Sjuksköterskorna beskrev hur 

patienternas integritet kan både bevaras och kränkas under gåroden samt vilka fel som 

uppkommer.  

Diskussion: Sjuksköterskorna upplevde att information till patienterna som de förstod var en 

viktig del av gåronden. Att bevara patienternas integritet under gåronden ansågs vara 

vårdpersonalens uppgift och i många fall enbart sjuksköterskornas. Att patienterna blir 

delaktiga under gåronden beskrevs av sjuksköterskorna som både patienternas och 

vårdpersonalens ansvar.  

Slutsats: Samtliga intervjuade sjuksköterskor upplevde att informationen under gåronden var 

viktigt och att patienten förstod den information som ges. Att patienterna gavs och tog 

möjligheten till att vara delaktiga var både vårdpersonalens och patientens ansvar. 

Sjuksköterskorna ansåg det viktigt att arbeta för att skydda patienternas integritet och värna 

om privat information. 

 

Nyckelord: Sjuksköterskors upplevelser, rond, integritet, information, delaktighet, kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

ABSTRACT 

Purpose: The purpose of the study was to describe nurses’ experience of the bedside round 

focusing on information, integrity and patients participation.  

Method: Descriptive design with qualitative approach. Eight nurses in two different surgical 

departments were interviewed. The data collection was done with semi-structured interview 

method and analyzed using qualitative content analysis. 

Findings: Information is a crucial part of the bedside round and could both improve and 

degrade it. They describe how patients privacy can both be preserved and impaired during the 

bedside round, patients participation and opportunity to make a choice. 

Discussion: The nurses felt that understandable information to the patients was an important 

part of the bedside round. That the patients were involved in the bedside round was described 

by nurses as both patients and healthcare staffs’ responsibilities. To preserve patient privacy 

during bedside round considered often to be nurses’ task. 

Conclusion: The nurses felt that information during the bedside round was important and that 

the patient understood the information that was given to them. That patients’ were given and 

had the opportunity to be involved were both staffs and the patients’ responsibility. The 

nurses felt that it was important to work for the patients' privacy and to protect the patients’ 

private information. 

 

Keywords: Nurses’ experience, round, integrity, information, participation, qualitative content 

analysis. 
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1. INTRODUKTION 

Inom vården tillämpas fortfarande ett rondsystem och det har stor betydelse för kontakten 

mellan vårdgivare och vårdtagare (Rejler 2012). Ronden inom vården har sett likadan ut 

under lång tid och går ut på att bedömningar görs och information ges bredvid patienternas 

sängar. Eftersom det ofta finns flera patienter i samma rum så gör detta att det brister i 

respekten för patienternas rätt till integritet (Rejler 2013).  

 

I en studie utförd på en intensivvårdsavdelning i Australien (Manias & Street 2001)  

undersöktes interaktionen mellan sjuksköterskorna och läkarna under ronden. Ronden var 

uppdelad i två delar den ena skedde inne på ett rum och den andra ute hos patienterna. 

Sjuksköterskorna upplevde att detta hade gjort att det traditionella sättet att ta beslut hos 

patienterna hade försvunnit då besluten redan var tagna i rummet och systemet hade blivit 

väldigt datoriserat. Sjuksköterskorna skulle delta i diskussionerna inne på rummet men dock 

upplevde sjuksköterskorna att de endast blev tillfrågade vid speciella tillfällen och att deras 

åsikter inte värderades i diskussionerna kring patienterna och besluten som fattades var oftast 

redan tagna innan de tillfrågades. Efter att sjuksköterskorna hade blivit tillfrågade förstod 

läkarna att de skulle börja diskutera nästa patient. Sjuksköterskorna upplevde att läkarna såg 

ronden som ett lärotillfälle för de nya läkarna och att sjuksköterskorna hade anpassat sig till 

att vara passiva. När ronden sedan fortsatte ut till patienterna så kände sjuksköterskorna att 

läkarna fortfarande inte lyssnade på deras åsikter. Sjuksköterskorna upplevde att deras tid med 

patienterna istället blev läkarnas tid med patienterna (Manias & Street 2001).  

 

På en akutvårdsavdelning gjordes en omstrukturering då behandlings ytan utökades och rum 

som endast var åtskilda med draperier togs bort. Efter denna omstrukturering kunde en 

skillnad märkas genom att patienterna inte hörde lika mycket information kring andra 

patienter (Olsen et al. 2008). Detta jämfört med en tidigare studie på samma avdelning då en 

större del av patienterna hörde det som sades till andra patienter (Olsen & Sabin 2003). 

 

I tidigare forskning undersöktes sjuksköterskornas roll i samband med gårond men de har 

även tittat på patienternas upplevelse av gåronden. Patienterna upplevde att gåronden var bra 

för att veta vad som planerades för dem och att ha fler yrkeskategorier som deltog under 

gåronden gav en helhetsbild av den egna situationen. Patienterna beskrev att de sällan blev 

tillfrågade vilken deras åsikt var och tyckte att de skulle bli mer involverade i gåronden. En 

del patienter upplevde att de hellre frågade läkaren istället för sjuksköterskorna eftersom att 
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sjuksköterskorna upplevdes som att inte få svara eller för att de hade för mycket annat att 

göra. Patienterna hade även svårt att förstå vad vårdpersonalen diskuterade under gåronden på 

grund av att de inte hörde eller inte förstod det medicinska språket (Busby & Gilchrist 1992). 

 

I en studie som genomfördes på ett pediatriskt sjukhus undersöktes vårdpersonalens attityder 

till ronden. En gemensam åsikt kring ronden var att den fungerade som ett tillfälle för att 

diskutera idéer. Sjuksköterskorna ansåg att ronden var något skrämmande för patienterna och 

föräldrarna medan läkarna ansåg det motsatta (Birtwistle et al. 2000).   

 

I en annan undersökning från Australien så har de studerat fördelningen av kommunikationen 

under ronden. Studien visade på att läkaren stod för den största delen av kommunikationen 

och att resterande arbetsgrupper samt patienterna oftast blev utelämnade från beslutstagandet. 

Studien visade också att sjuksköterskor som vill agera advokat för patienten gentemot läkaren 

behövde ha goda kunskaper om den specifika patienten. Att sjuksköterskorna hade den 

kunskapen gjorde att de kunde svara på frågor från läkaren angående beslut kring vården av 

patienten. Om sjuksköterskorna inte hade den kunskap som behövdes resulterade det i att de 

undvek att vara advokat åt patienten för att inte behöva svara på läkarens frågor (Liu et al. 

2012). En annan studie visade liknade resultat om att läkaren var den som pratade mest under 

ronden men kom även fram till att sjuksköterskorna samtalade väldigt lite med patienten 

under ronden. Forskningen beskrev även att 15.8% av relevant patientinformation 

diskuterades mellan vårdpersonalen innan de gick in till patienterna (Weber et al. 2007). 

 

Att visa sitt intresse för patienterna är en väsentlig del i ronden och i en studie från Sverige 

har de studerat kirurgisk praxis och hur det påverkar patienternas värdighet. I studien gjordes 

kvalitativa intervjuer med sjuksköterskor, undersköterskor och sjukgymnaster. De kunde se 

att värdigheten behölls när personalen vågade låta patienterna berätta hur de kände och att de 

lyssnade på vad patienten hade att säga. Personalen fick förtroende av patienten när de lät 

dem själva få bestämma över sin kropp. Det finns upplevelser från personalen att patienternas 

värdighet blir kränkt när någon beter sig oacceptabelt mot patienten t.ex. när läkaren 

nonchalerar patientens åsikter. Patienterna upplevs bli osynliga för att läkarna fokuserar på 

tekniken och andra samtal istället för att fokusera på patienterna. (Vendlegård et al. 2010) 

 

I en studie om etiken på en kirurgavdelning i Finland har det framkommit att det fanns 

skillnader mellan sjuksköterskornas och patienternas uppfattning kring hur mycket patienterna 
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fick vara delaktiga i sina beslut och ta del av informationen kring besluten. Patienterna 

skattade att de hade fått deltagit i lägre grad än vad sjuksköterskorna gjorde, det framkom 

även att sjuksköterskor med etisk utbildning ansåg i större utsträckning att patienterna fick 

vara med i beslutstagandet än de utan etisk utbildning (Leino-Kilpi et al. 2002). 

 

Som sjuksköterska så finns det etiska koder som de ska arbeta och sträva efter i deras yrke. 

Dessa handlar bland annat om att patienterna ska få all den information som de behöver för att 

kunna ta beslut kring sin egen vård, behandla den information vi tar emot från patienterna och 

värdera vad som är av vikt att föra vidare till andra inblandade yrkesgrupper (International 

council of nurses 2006). 

 

1.1. Teoretiskreferensram  

Katie Erikssons omsorgsteori baseras på att människan är ett medvetet väsen som upplever på 

ett sätt som ingen annan helt kan förstå. Eriksson beskriver att människan vill bli bekräftad 

och förverkliga sig själv. Begreppen behov och begär delas upp "Människans behov kan 

tillfredställas, medan begäret bara ökar när det aktiveras."(s.61 Eriksson 1987). Att 

tillfredställa sina behov förklaras av Eriksson som att skapa en jämvikt hos människan men 

det leder inte alltid till en utveckling. Begäret anses bidra till utvecklig hos människan 

(Eriksson 1987). Enligt Eriksson är människan en enhet bestående av kropp, själ och ande 

(Eriksson 2002). När Erikssons beskriver människans miljö använder hon sig av begreppet 

livsrum vilket beskriver vilka förhållanden som kan vara av stor vikt för människans 

möjligheter och begränsningar att uppnå hälsa. Det psykosociala livsrummet beskrivs som 

människans relation till andra och den sociala situationen. Utgångspunkten i den 

professionella vården böra vara patientens behov och att patienten ska vara integrerad med 

vårdaren Eriksson belyser även att patientens närstående bör integreras för att kunna återta 

vården i ett senare skede. Vård ska vara ett samspel mellan två människor men dagens vård, 

enligt Eriksson, lägger fokus på teknologi och ser människan som en passiv mottagare 

(Eriksson 1997).  Eriksson beskriver i en av hennes artiklar att sjuksköterskorna känner en 

skyldighet att ge patienten tid och sjuksköterskor känner ett ansvar för patientens autonomi 

och att visa patienten respekt och värdighet (Nåden & Eriksson 2004).  Eriksson beskriver att 

människan ska ta ett steg ut från sig själv och vara medmänniska så att de kan tänka på andra 

(Eriksson 2000). Med värdighet menar Eriksson är att vara människa och där med ha ansvar 

för sitt och andra människors liv (Eriksson 2001). 
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1.2. Definitioner av begrepp 

Gåronden: ”Innebär att läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal går runt till patienterna 

för att tala med och lämna besked till patienterna, kontrollera deras hälsotillstånd, planlägga 

forstsatta undersökningar och fortsatt behandling m.m.” (Lundh & Malmquist 2002 s.299).  

Patient: Definieras som ”person som p.g.a. sjukdom eller jämförbart tillstånd har kontakt med 

hälso- och sjukvården i avsikt att få någon form av råd, behandling eller omvårdnad” 

(Nationalencyklopedin 2013).  

Avdelning: Största delen av en institution som sedan kan delas upp ytterligare 

(Nationalencyklopedin 2013). 

 Integritet:” rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för 

personligen störande ingrepp” (Nationalencyklopedin 2013).  

Etik: ”Med etik avses den teoretiska reflexionen över moralen och dess grund” 

(Nationalencyklopedin 2013). 

Enkelsal: Enkelrum där en enskild patient vårdas. 

Tvåsal: Två sängplatser för patienter i delat dubbelrum. 

Fyrsal: Fyra sängplatser för patienter i delat fyrbäddsrum. 

Information: ” meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former” 

(Nationalencyklopedin 2013). 

Kommunikation: ”överföring av information mellan människor ” (Nationalencyklopedin 

2013). 

Delaktighet: ”Vårdandet innebär delande. Delandet innebär att vara delaktig, att vara med, 

delta. Vårdandet, att ansa, leka och lära, som delande innebär att två människor, du och jag, 

vårdaren och patienten osv. på något sätt är delaktiga av samma helhet.”(s.38 Eriksson 1997).  

 

1.3. Problemformulering 

Författarna vill undersöka sjuksköterskornas upplevelse av gårond och vad sjuksköterskor har 

för roll i gåronden samt hur patienternas integritet bevaras. Tidigare studier visar att gårond 

används fortfarande och har stor betydelse för kommunikationen mellan vårdgivare och 

vårdtagare. Kommunikationen brister när dialog ofta förekommer mellan läkare istället för 

mellan patient, sjuksköterska och läkare. Det etiska förhållningssättet påvisar brister både vad 

det gäller patientens rätt till integritet och sjuksköterskors uppgift att vara patientens 

företrädare som advokat i samband med beslutsfattande i samband med vård. 
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1.4. Syfte  

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av gåronden med fokus på 

information, patientens integritet och delaktighet. 

  

1.5. Frågeställningar 

1. Hur beskriver sjuksköterskor sina upplevelser av gåronden med fokus på information 

och delaktighet? 

2. Hur kan sjuksköterskor tillgodose att patientens integritet respekteras i samband med 

gårond inom sjukvården? 

 

 

2. METOD 

2.1. Design  

Deskriptiv design med kvalitativ ansats (Polit & Beck 2012) vilket är lämplig metod att 

använda i studier som beskriver personers upplevelser av specifika situationer. 

 

2.2. Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Författarna använde sig av ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2012) när plats och 

intervjupersoner bestämdes. Åtta omvårdnadsansvariga sjuksköterskor som arbetar på 

kirurgavdelning tillfrågades om att delta i studien. Sjuksköterskorna fördelades jämnt mellan 

avdelningar, vardera placerade vid två olika akutsjukhus i Mellansverige. 

Inklusionskriterier: Intervjupersonerna skulle ha tid och möjlighet att delta i en intervju, ha 

arbetat på avdelningen i minst ett år samt varit yrkesverksamma i minst ett år.  

Exklusionskriterier är sjuksköterskor som har kortare vikariat och som är utan 

omvårdnadsansvar. Två bortfall pga privata skäl hos intervju personerna, hanterades genom 

att ersätta med nya intervjupersoner som tillfrågades om att delta i studien. Dessa två 

intervjupersoner uppfyllde författarnas inkusionskriterier och exklusionskriterier,  

 

2.3. Datainsamling  

Datainsamlingen gjordes med semistrukturerade intervjuer (Polit & Beck 2012) med öppna 

frågor som inleddes med bakgrundsfrågor om ålder, yrkesverksamma år och yrkesverksamma 

år på avdelningen för att sedan fråga om sjuksköterskornas upplevelser av gåronden. 

Intervjuerna strukturerades efter en intervjuguide som framarbetades utifrån studiens syfte 
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och frågeställningar (Bilaga 1). Längden på intervjuerna varierade mellan 15 till 35 minuter. 

Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades sedan ordagrant (Polit & Beck 2012).   

 

2.4. Tillvägagångssätt 

För att kunna genomföra studien kontaktades vårdenhetschefen på respektive sjukhus via E-

post och telefon för att se om intresse fanns att delta i studien. Efter visat intresse fick 

vårdenhetscheferna ett informationsbrev med samtycke till studien (Bilaga 2) som 

vidarebefordrades till verksamhetscheferna. Båda verksamhetscheferna beviljade att studien 

kunde genomföras. Vårdenhetschefer rekryterade intervjupersonerna från avdelningarna och 

stod för tid och plats att utföra intervjuerna på. Alla intervjupersoner fick ta del av ett 

informationsbrev (Bilaga 3) innan intervjuerna och muntligt samtycke inhämtades i samband 

med genomförandet av intervjuerna. Intervjuerna skedde både under och efter arbetstid på 

avdelningarna i samtalsrum där det gick att sitta ostört. 

 

2.5. Dataanalys  

De transkriberade intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004). Texten analyserades med en manifest innehållsanalys som enbart 

påvisar det som uppenbart framkom i intervjuerna utan tolkning (Graneheim & Lundman 

2004). De transkriberade intervjuerna lästes av båda författarna flera gånger för att förstå 

helheten. Sedan tog författarna ut meningsbärandeenheter utifrån de frågor som ställdes under 

intervjuerna. De meningsbärandeenheterna kondenserades för att göra texten mer lätthanterlig 

och sedan skapades koder för att beskriva innehållet i meningsenheterna (Granskär & 

Höglund-Nielsen 2008). Ytterligare steg i processen var att dela in koderna i subkategorier för 

att sedan dela in de ytterligare i kategorier och slutligen komma fram till ett tema (Tabell 1). 

Författarna har under hela analysen tagit hjälp och diskuterat med en handledare från 

Högskolan i Gävle. Denna analysmetod har använts för att öka resultatets trovärdighet 

(Graneheim & Lundman 2004). 

 

Tabell 1. Exempel på resultatets subkategorier, kategorier och tema utifrån innehållsanalys av 

intervjuer om sjuksköterskors upplevelse av gårond. 

Meningsbärandeenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori Tema 

Större frågor när det 

är svåra besked och så 

vidare bör man plocka 

ut patienten och ta det 

Större frågor 

och svåra 

besked så bör 

man plocka ut 

Ta större 

frågor och 

besked 

enskilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patientens 

rätt till 

integritet, 

informatio
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enskilt vi har det här 

rummet till det... inte 

inför andra patienter. 

patienten och 

ta det enskilt 

inte inför 

andra 

patienter. 

 

Enskilda 

samtal med 

patienten. 

 

 

 

Skydda 

patienter

nas 

integritet 

n och 

delaktighe

t under 

gårond, ur 

sjuksköter

skors 

perspektiv

. 

Är det känsliga frågor 

då tycker jag att de 

flesta läkare är 

duktiga på säga att vi 

ska ha ett läkare 

samtal privat. Att man 

går till 

samtalsrummen. 

Är det 

känsliga frågor 

så är läkarna 

duktiga på att 

ha ett 

privatsamtal i 

samtalsrumme

n. 

Läkarsamtal 

vid känsliga 

frågor. 

 

2.6. Forskningsetiska överväganden 

Allt deltagande var frivilligt med möjlighet att avbryta när som helst under intervjun och dra 

tillbaka sitt deltagande efteråt. Deltagandet var konfidentiellt. Informationen behandlades 

konfidentiellt och forskningsresultatet kommer att bibehålla deltagarnas anonymitet, 

information efter Helsingforsdeklarationen (World medical association 2008). Studien följde 

Codex riktlinjer för forskning (Codex 2013). Transkriberingarna från intervjuerna förvarades 

på författarnas personliga datorer. 

 
 

3. RESULTAT 

I studiens resultatdel redovisas sjuksköterskors upplevelser av gårond. I tabell 2 (Bilaga 4) 

visas resultatets subkategorier, kategorier och tema som sedan kommer att beskrivas i löpande 

text. Resultatet kommer att presentera kategorierna tillsammans med subkategorierna och 

beskrivande citat. Temat kommet att redovisas sist i resultatet.  

 

3.1. Att delge information 

Sjuksköterskorna beskrev information som en viktig del av gåronden och patienternas chans 

att ställa frågor och förstå informationen. Att vara förberedd och kompetent, att ge tid till 

patienten och vara lyhörd för patientens förståelse samt att patientens krav och rätt till 

integritet respekterades beskrevs som betydande för informationsutbytet.  

 

3.1.1. Delge information 

Sjuksköterskorna beskrev att information till patienterna under gåronden kunde förmedlas 

olika beroende på vilken läkare det var som lämnade ut informationen. Det ansågs viktigt att 

ge patienterna grundlig information men att ha i åtanke att det kunde vara känslig information 



8 
 

som lämnades ut. Hänsyn skulle tas till att det kunde finnas medpatienter och anhöriga som 

kunde höra det som sades till patienten. Sjuksköterskorna sade att det finns en del anhöriga 

som också vill ha information men att i första hand skulle patienten bli informerad om vad 

som görs och varför. För att säkerställa att patienterna hade förstått informationen beskrev 

sjuksköterskorna att de borde gå in till alla patienterna efter gåronden. När sjuksköterskorna 

upplevde att patienterna inte förstod informationen från läkaren så förklarade 

sjuksköterskorna vad läkaren sade men med ett mindre medicinskt språk men vissa patienter 

upplevdes vara nöjda fast det inte hade fått reda på någonting eller förstått. Detta gjorde att 

sjuksköterskorna kände att de många gånger fick städa upp efter läkaren eftersom de träffade 

patienterna både innan och efter gåronden.  

"Vi har träffat dem innan, vi vet hur de mår och hur de har det, innan och vi får ta hand om 

det efteråt." 

Sjuksköterskorna upplevde att läkarna kunde se ronden som något nödvändigt ont som måste 

göras. De sade att det är tänkt att en läkare bara ska ha avdelningen men att läkarna har 

mycket annat som ska skötas så sjuksköterskorna tror att det är därför ronden går så fort. 

Sjuksköterskorna beskrev att stress påverkar gåronden eftersom läkarna verkar ha ont om tid 

och då kan det leda till att läkarna inte lyssnar, hör eller ser patienterna utan bara går vidare 

utan att tänka på vad samtalet med patienten hade för betydelse för den enskilda patienten. 

Enligt sjuksköterskorna kan alla hamna i stressade situationer även läkarna och det blir inte 

som planerat.  

"När de är stressade och har mycket att de kan slänga ur sig saker som de inte riktigt förstår 

vad det får för betydelse för de ser inte patienten hela dagen och tiden efter det här." 

 Att ronda med at-läkare som är under tidig utbildning upplevde en del av sjuksköterskorna 

som svårt eftersom at-läkarna inte är lika insatta i patienterna och behöver då fråga den andra 

läkaren vilket leder till att gåronden inte blir färdig. De ansågs även att det är dåligt när en 

gårond drar ut för mycket på tiden.  

 

3.1.2. Patienternas förståelse och frågor  

Sjuksköterskorna beskrev att läkarna har en central roll i om patienterna förstår informationen 

som ges. En del ansåg att nya läkare är bättre på att informera patienterna medan andra ansåg 

att läkarna blir bättre desto längre de har arbetat. Många av sjuksköterskorna upplevde att 

läkarna pratar ett för svårt och medicinskt språk för att patienterna ska kunna förstå och vara i 

centrum av sin vård. Sjuksköterskorna tror att läkarna är vana att prata ett medicinskt språk 

och de kan upplevas bli irriterade när patienterna inte förstått informationen. 
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"Kan stå där förklara att du har en tumör T4, jaha vad fan är det liksom?" 

 Ett problem som upplevdes av sjuksköterskorna var att patienterna inte sade till när de inte 

förstod men många av patienterna brukar ta upp problem med sjuksköterskorna eller läkarna. 

Sjuksköterskorna beskrev att de ser och känner av när en patient inte förstår och förmedlar att 

de har känt in situationen. 

"Känner att där inne hos 27an där blev det fel det blev inte bra då får man oftast gå dit 

efteråt." 

Gåronden beskrevs av sjuksköterskorna som ett tillfälle då patienterna har möjlighet att ställa 

frågor till läkarna, annars var det sjuksköterskorna som förmedlade vidare frågorna från 

patienterna till läkarna. Dock har det funnits tillfällen då inte läkarna gav patienterna chans till 

att ställa frågor. Det var även viktigt att patienterna själva ställer frågor under gåronden för 

den patient som frågar mest är den som får bäst vård, det kan även vara så att patienterna inte 

vågar eller inte förstår vad läkarna säger och därför inte ställer några frågor.  

"Den som ligger på klockan som vi säger och gud nu har han ringt alldeles för mycket idag. 

Men det är oftast de som får bäst vård." 

Sjuksköterskorna beskrev att de skulle önska att läkarna fanns mer tillgängliga på avdelningen 

för att de skulle finnas möjlighet att ställa frågor som uppkommer efter gåronden av 

patienterna. Sjuksköterskorna beskrev att läkarna är mycket på operation och kan därför oftast 

inte komma även om sjuksköterskorna har sökt dem. 

"Jag har sökt läkaren och de kommer sen men sen kan vara kl tre också och den där 

förfrågan kom kl tio." 

  

3.1.3. Olika krav från olika patienter 

Sjuksköterskorna beskrev att en del patienter vill ha all fakta kring sin situation medan andra 

patienter inte vill veta, de sade att det är svårt att veta vilken patient som är vilken. 

Sjuksköterskorna ansåg att det finns en åldersskillnad i vilka krav patienterna har. Det 

beskrevs att många äldre patienter inte har många krav utan finner sig i det mesta.  

"Till en äldre människa kan du ställa fram nästan en full kopp med tabletter och de säger 

bara tack och amen." 

De äldre patienterna upplevdes ofta ha överrespekt för läkarna och ifrågasätter inte läkarna. 

Yngre patienter beskrevs ställa mer krav på vården och de tar inga tabletter utan att veta vad 

det är. Det fanns även en upplevelse av att det är kulturelltbetingat hur mycket krav 

patienterna ställer på vården.  
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3.1.4 Kunskap om rättigheter 

Sjuksköterskorna beskrev att patienterna har olika kunskaper om sina rättigheter, de yngre 

patienterna och de som är datakunniga har mer kunskap om vad de har för rättigheter. 

Sjuksköterskorna ansåg att det är bra när patienterna kan sina rättigheter men för de som inte 

vet så kan inte sjuksköterskorna svara på hur de ska få den kunskapen. Sjuksköterskorna sade 

att i dagens samhälle så hörs det mer om vilka rättigheter en patient har via olika medier men 

att detta också kan vara negativt då det kan handla om situationsfall. Det beskrivs att många 

patienter som hamnar på sjukhus inte vet vad det innebär, men har de varit på sjukhus tidigare 

kan det bli lättare för patienterna att säga vad de vill ha. 

 

3.1.5. Kompetens hos personalen 

Att ha kompetens beskrevs av sjuksköterskorna som en viktig del i att det blir en bra rond. 

Det ska vara kompetenta läkare som rondar och sjuksköterskorna ska kunna driva sina 

patienters frågor sade sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplevde att de bättre kan se 

människan och inte bara fokusera på vad som görs när de har mer yrkeserfarenhet, erfarenhet 

spelar också en roll i hur läkarna är, för med mer erfarenhet blir de visare men det finns även 

undantag sade sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna hade olika uppfattning om det finns någon 

skillnad på hur läkarna är. Vissa sjuksköterskor upplevde att det inte är någon skillnad medan 

andra finner att det är skillnad i personlighet, ålder, värdegrund och den yrkesmässiga 

framtoningen.  

"Olika yrkesmässiga framtoningar en del är mer lugna, ser verkligen patienten och en del är 

väldigt stressade och det är inte lika viktigt." 

 

3.1.6. Att vara förberedd 

Sjuksköterskorna och läkarna bör vara förberedda och insatta i patienterna innan gåronden 

eftersom det upplevdes av sjuksköterskorna underlätta delgivandet av information. För att 

kunna vara förberedda och insatta i patienterna beskrev sjuksköterskorna att de läser på om 

patienterna och läser in situationen, eftersom ingen situation är den andra lik. Det finns även 

gånger då patienterna inte är förberedda inför gårronden vilket inte upplevdes som bra enligt 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna beskrev att det är viktigt att ha en klar och tydlig plan för 

patienterna under gåronden som de följer och vidareutvecklar om det behövs. När det inte 

finns någon plan för patienterna upplevde sjuksköterskorna att ronden blev sämre.  
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3.1.7. Vem som leder ronden 

Det rådde delade meningar hos sjuksköterskorna kring vem det är som leder gåronden. 

Antingen är det sjuksköterskorna som leder ronden eller läkarna men en del ansåg att det är 

ett samspel mellan båda parter. Somliga sjuksköterskor sade att de skulle vilja att det var båda 

eller att det är patienterna som leder sin egen rond.  

"Bäst hade det varit att fått vara den som leder sin egen rond för det är om den det handlar." 

En del sjuksköterskor beskrev att de mest får hålla sig i bakgrunden för att veta vilken 

information som ges och vad som bestäms under gåronden och vissa flikar in om läkarna 

glömmer att ta upp något kring patienten. Sjuksköterskorna påtalade även att det finns 

skillnader i hur mycket läkarna lyssnar på den information som sjuksköterskorna har att ge för 

somliga lyssnar mycket medan andra lyssnar mindre. Det finns även läkare som är duktiga på 

att göra sjuksköterskorna delaktiga under gåronden.  

 

3.2. Patienternas delaktighet 

Sjuksköterskorna beskrev att det är väsentligt att patienterna är delaktiga i vården och får den 

tid de behöver. Ett holistiskt synsätt och att alla patienter behandlas lika möjliggör att 

sjuksköterskor kan stödja patienter, deras valmöjlighet och rätt att bestämma över sin vård. 

Att placera patienten i fokus, att ha en god relation till patient och läkare samt att 

uppmärksamma patient och läkare på den korta tid de har tillsammans under gårond 

framställdes som förbättrande för patientens delaktighet. 

 

3.2.1. Patienternas delaktighet och rätt att bestämma över sin vård 

Sjuksköterskorna ansåg att det är viktigt att patienterna får möjlighet att vara delaktig i sin 

egen vård och att vårdpersonalen involverar patienterna under gåronden i de beslut som tas. 

"Den ska ha reda på exakt lika mycket som jag får reda på eller någon annan." 

 Sjuksköterskorna upplevde också att det krävs att patienten själv väljer att engagera sig för att 

kunna bli delaktig i sin egen sjukdom och vård. Sjuksköterskorna beskrev att under ronden är 

det viktigt att både läkarna och patienterna får säga sitt. Sjuksköterskorna beskrev att det är 

viktigt att ge patienterna valmöjligheter kring sin situation och behandlig och att patienterna 

vet att de har rätt att säga ifrån vilket sjuksköterskorna ansåg sig själva vara bra på.  

"Det är fortfarande du, ditt liv, dina beslut, det här och det här kan du välja på du måste inte 

gå med på det här vill du inte göra den här undersökningen eller du vill inte ha den här 

medicinen så har du rätt att säga ifrån." 
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Sjuksköterskorna önskade att läkarna hade mer tid att ägna åt patienterna så att patienterna 

hann prata med läkaren och att läkarna själva kände att de hade mer tid för det. Det 

sjuksköterskorna upplevde att de kunde göra var att se till att patienterna är medvetna om det 

korta tiden de har med läkarna under gåronden.  

 

3.2.2. Sjuksköterskornas relation till patienterna och läkarna 

Sjuksköterskorna upplevde att de har en annan relation till patienterna än vad läkarna har 

eftersom de är mer delaktig i patientens vård. Eftersom sjuksköterskorna upplevde att de är 

delaktiga i patienterna kan de framföra känslan av patienterna till läkarna. Sjuksköterskorna 

beskrev att har de mer erfarenhet blir det lättare att tänka på patienten som en människa och 

alla känslor patienten har.  

"Jag är här för patienten, jag är här för dig och för din skull säg allt du vill att jag ska ta upp 

med läkaren." 

Sjuksköterskorna upplevde att de har en god kontakt med läkarna och lär sig vilka läkare som 

de behöver berätta för hur patienten är och vilka de inte behöver berätta något för. 

 

3.2.3. Fokus på patienterna 

Sjusköterskorna sade att patienterna alltid bör vara i centrum under ronden eftersom det är 

dennes vård och patienterna ligger och väntar på ronden hela dagen, därför är det viktigt att ha 

fokus där man är så att patienterna ges möjligheten att vara delaktig.  

"Man ska inte strunta i patienten bredvid utan man fokuserar där man är" 

Sjuksköterskorma upplevde att det finns tillfällen då patienterna inte är i centrum som när 

läkarna och sjuksköterskorna samtalar med varandra och delegerar uppgifter, men att de nu 

inte sker lika ofta eftersom att vårdpersonalen redan gått igenom patienterna under en sittrond. 

Sjuksköterskorna tror att de flesta försöker avstyra samtal som sker över patientens huvud 

som när det är många läkare som är inne hos patienten samtidigt. Många gånger är studenter 

delaktiga och då kan läkaren vända sig i informativt syfte till dem vilket också patienterna 

ofta är medvetna om och sjuksköterskorna säger att de inte är konstigt om studenterna kan 

lära sig något. För att behålla patienterna i centrum beskriver sjuksköterskorna att 

läkarkandidaterna kan ha ett eget rum med patienter så överläkaren kan ta ett kliv bakåt.  

"De blir alldeles chockade om det kommer in nio läkare till patienten och det är liksom en 

som har något med patienten att göra." 
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3.2.4. Patienterna förlorar en del av sig själv 

Sjuksköterskorna upplevde att när en människa hamnar på sjukhus och blir patient kan det 

leda till att de blir avhumaniserade och inte bryr sig längre. Detta säger sjuksköterskorna kan 

göra att patienterna blir handlingsförlamade och sjuksköterskorna hjälper då patienterna på 

rätt spår igen och tänker åt patienterna under den tiden.  

"Det är någonting med sjukhus att man blir sjuk att man inte bryr sig längre på något sätt hos 

vissa." 

 

3.2.5. Hur man behandlar patienterna 

Enligt sjuksköterskorna borde alla patienter behandlas lika oavsett varför de är på sjukhus 

men tyvärr händer det att vissa särbehandlar patienter på grund av orsaken till deras sjukdom. 

Alla patienter ska behandlas med värdighet och respekt oavsett orsak till att de är sjuk. 

"Känner att det särbehandlas, att här behöver vi inte lika mycket tid för han har faktiskt valt 

själv att dricka och nu är han sjuk... Kol fast hon aldrig har rökt då kanske man pratar lite 

mer" 

 

3.3. Att respektera patienternas integritet 

Sjuksköterskorna beskrev hur avdelningen arbetar för att skydda patienternas integritet. Att 

värna om avskildhet och ha ett etiskt förhållningssätt gällande fortsatt vård och behandling var 

betydande för att skydda patientens integritet. Att ventilera problem i rätt sammanhang och att 

ha öppen kommunikation i arbetsgruppens samt att ta ett personligt ansvar beskrevs som 

betydelsefullt för respekt för patientens integritet. 

 

3.3.1. Skydda patienternas integritet 

Sjuksköterskorna upplevde att de försöker göra samtalen med patienterna under gåronden så 

dämpat och privat som möjligt. För om patienterna ligger på en tvåsal så vet de inte alltid vad 

medpatienterna hör men det som sägs under den vardagliga gåronden upplevde 

sjuksköterskorna inte som något problem att medpatienterna hör eftersom patienterna oftast 

vet en del om varandra ändå. Dock sade sjuksköterskorna att det aldrig kan hålla integriteten 

för patienterna eftersom sjukvården är utformad som den är. 

"Det är bara en skärmvägg emellan det är ingen integritet på det viset." 

För att skydda patienternas integritet så bra som möjligt så tar sjuksköterskorna så stor hänsyn 

som det går. Detta genom att stänga dörrarna och dra för draperierna för då får patienten en 

känsla av att vara själv med vårdpersonalen eftersom det är många känsliga situationer som 
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uppkommer när man är sjuk upplever sjuksköterskorna. En del av sjuksköterskorna upplevde 

att de inte tänker på vad de gör för att skydda patienternas integritet utan att det är integrerat i 

dem själva eller i verksamheten. Sjuksköterskorna sade även att de inte har funderat så 

mycket på vad de gör för att skydda patienternas integritet. 

 

3.3.2. Värna om privat information 

Som vårdpersonal är det viktigt att förstå att man inte kan prata om patienterna med vem som 

helst utan att det är något som bara gäller patienten och de som är delaktiga i patientens vård 

upplevde sjuksköterskorna. De beskrevs att patienterna kan säga till att den information som 

gavs ut till mig rörde bara mig t.ex. när det har varit medpatienter på rummet. Därför sade 

sjuksköterskorna att de inte ska diskutera patienterna i korridoren eftersom andra kan höra 

information som inte har med andra än patienten att göra.  

"Kan säga så här att nej jag tyckte inte om att doktorn kom in och berättade det här när det 

var andra människor som jag inte känner inne på rummet som hörde. Det här är något som 

bara gäller mig." 

 

3.3.3. Enskilda samtal med patienterna 

Sjuksköterskorna beskrev att om patienten ska få ett cancerbesked eller om det handlar om 

större frågor så brukar de ha ett enskilt samtal med patienten, läkare och eventuellt anhöriga 

så att båda får information samtidigt. Ibland kan läkaren ha gett en hint under gåronden för att 

förbereda patienten på det som kommer tas upp. Det beskrivs att det finns samtalsrum på 

avdelningen men att de inte används i så stor utsträckning som de borde. Sjuksköterskorna 

beskrev att de ibland säger till att samtalet bör tas i ett samtalsrum men detta upplevs som att 

patienterna förknippar detta med att de ska få ett negativt besked, men ingen patient har själv 

bett om få ett privat samtal. Om patienten ligger på enkelsal sker samtalet inne på rummet. 

Dock upplevdes det som svårt att kunna prata privat med patienterna då det inte finns tid och 

läkarna är stressade. Sjuksköterskorna påpekade att de inte alltid vet vad läkaren kommer att 

säga till patienten under gåronden detta kan göra att patienten får ett besked inne på salen.  

"Helt gäng med oss personal runt omkring och andra patienter på rummet...det är väll inte 

något bra." 

Sjuksköterskorna ansåg att det är bra när patienten är ensam med vårdpersonal under 

gåronden. Sjuksköterskorna skulle vilja att medpatienten lämnade rummet men de ber inte 

alltid medpatienten att gå ut, dock finns det gånger då medpatienten går ut ändå för de känner 

av att de inte är lämpligt att stanna kvar. Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga är olika 
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viktiga för patienterna vid samtal. Om patienten vill ha med anhöriga beskrev 

sjuksköterskorna att de hjälper till att samordna så att anhöriga kan vara närvarande och 

sjuksköterskorna ansåg själva att det är viktigt att anhöriga är delaktiga. 

"Vissa patienter behöver verkligen ha sina anhöriga andra är inte alls intresserade av det." 

 

3.3.4. Antalet sängars betydelse 

Sjuksköterskorna upplevde att det vore optimalt om alla patienterna låg inne på enkelsalar 

eftersom det underlättar när det gäller att skydda patienternas integritet och hålla sekretessen 

under gåronden då det inte finns några medpatienter som kan höra vad som sägs. Att ha 

tvåsalar har både fördelar och nackdelar upplevde sjuksköterskorna. Fördelen med tvåsal är 

att patienterna får sällskap av varandra, behåller det sociala och kan sporra varandra till att ta 

upp de problem som de har. 

"Många de håller kontakt efteråt också byter telefonnummer och blir vänner." 

 Det negativa med att ha tvåsal är att det är okända människor som får bo ihop vilket en del av 

sjuksköterskorna sade att de själva inte skulle tolerera. Det upplevdes av sjuksköterskorna att 

de flesta patienterna tycker att det är okej att dela rum med någon annan och avdelningen 

försöker dela upp så att män bor med män och kvinnor med kvinnor. Att ha tvåsalar tyckte 

sjuksköterskorna ändå var bättre än fyrsalar och de har tvåsalar för att gåronden ska kunna gå 

fortare. Sjuksköterskorna sade att det inte skulle vara möjligt att bara ha enkelsalar eftersom 

avdelningarna redan har för få sängplatser.  

 

3.3.5. Etiska förhållningssätt 

Sjuksköterskorna beskrev att de hoppas att det tas ett eget ansvar för ett bra etiskt 

förhållningsätt gentemot patienterna och att sjuksköterskorna vet vad de bör och borde göra. 

Men det påpekades även av sjuksköterskorna att det är lättare att se när läkarna gör fel är när 

sjuksköterskorna själva gör fel. Det finns situationer som sjuksköterskorna upplevde inte är 

etiskt försvarbara, exempel som beskrivs är när en patient är väldigt sjuk och vårdpersonalen 

bara vill fortsätta eller tvärtom att problem ignoreras eller att man utsätter patienterna för 

onödig ensamhet. Sjuksköterskorna upplevde även att läkarna blivit bättre på etik och de har 

en teori om att det kan bero på att läkarna läser mer etik i deras utbildning eller om 

sjuksköterskorna själva är bättre på att prata med läkarna om etik. 

"Sjuksköterskor får läsa så himla mycket om etiska dilemman och allting och man kan undra 

vad läkarna hade i deras utbildning." 
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3.3.6. Avdelningens arbetssätt 

På ett av sjukhusen så har rondsystemet ändrats till att de har sittronder innan de går ut till 

patienterna där de går igenom patienterna i en sluten miljö. Sjuksköterskorna beskrev hur det 

tidigare gick igenom patienterna i korridoren innan de gick in till patienterna och att denna 

förändring gjordes framförallt av sekretesskäl. Sjuksköterskorna upplevde att det är ett bra 

system att ha sittrond innan gåronden. På det andra sjukhuset är ett rondprojekt på gång där de 

ska arbeta med rondens upplägg.  

 

3.3.7. Problem hantering 

När sjuksköterskorna upplevde att någonting har blivit fel så pratar det med chefen som sedan 

kan ta upp det på planeringsdagar om det behövs. Att skicka avvikelser beskrevs av vissa 

sjuksköterskor inte vara högt prioriterat eller inte alls görs utan är det som blir gjort sist på 

dagen om det finns tid över. Medan andra sjuksköterskor beskrev att de skickar avvikelser 

ofta och även när etiken eller integriteten blivit fel. Det fanns olika uppfattningar kring om 

avvikelser gör någon skillnad på arbetsplatsen, en del av sjuksköterskorna tycke att det blir en 

förändring när man kan göra konkreta åtgärder medan andra inte kan se någon skillnad.  

"Avvikelser är ett förbättringsarbete men jag kan inte märka någon stor skillnad det tas upp 

men vad händer med det sen?" 

För sjuksköterskorna ansåg att många gånger ser de inte problemet fören det belyses, men 

tyvärr faller de ofta tillbaka i gamla vanor upplevdes det som. 

"Vi ska bättra oss och vi ska tänka på det men sen, det blir att man faller tillbaka eftersom 

ronderna här ska gå, det ska vara så effektivt och det ska gå så himla fort." 

 Förr så hade en av avdelningarna handledningsmöten där de kunde ventilera jobbiga 

situationer som hade varit, vilket vissa av sjuksköterskorna skulle uppskatta att ha igen. Att 

avdelningarna har nöjda patienter ansåg sjuksköterskorna vara ett tecken på att det är bra på 

avdelningen.  

 

3.3.8. Kommunikation inom arbetsgruppen 

Arbetsgruppen på sjukhuset upplevde sjuksköterskorna vara bra och de har en öppen 

kommunikation med varandra och tar hjälp när någonting är fel. Sjuksköterskorna beskrev att 

de brukar peppa varandra och ge tips på hur man kan lösa olika situationer. Sjuksköterskorna 

sade att de brukar samlas och prata igenom dagen eller pratar i fika rummet sedan när de har 

pratat av sig är problemet borta och de rinner ofta ut i sanden och de blir inte mer av det.  

"Vi har ganska öppen kommunikation här så vi sitter i fikarummet och pratar." 
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Många sjuksköterskor upplevde att de säger till på en gång om någon skulle bete sig illa och 

att de vågar säga till läkarna. För de upplevde att de ibland måste markera och säga ifrån för 

ofta när de säger till så vet personen i fråga att det var fel.  

"Inne vid sängkanten så skulle man önska att man kunde vara så frispråkig att man röck den 

där läkaren i armen och sa det att hallå det var inte bara att tala om att du var lite förkyld 

eller!" 

Sjuksköterskorna ansåg att de problem som uppkommer ska lösas på en gång och om de inte 

kan ta upp problemet direkt med vederbörande så kan de vända sig till deras chef. 

Sjuksköterskorna upplevde att det kan vara svårt att komma med kritik och att ändra läkarnas 

förhållningsätt men sjuksköterskorna påpekade även att de inte heller alltid vet vad det sättet 

att göra saker är.  

 

3.3.9. Ta ansvar för sina handlingar 

Sjuksköterskorna upplevde att vid de situationer patienterna har fått fel bemötande så ber de 

om ursäkt. Om läkarna har gjort fel t.ex. varit stressade eller otrevliga tycker sjuksköterskorna 

att de är läkarna själva som får gå tillbaka och ställa det till rätta för de tycker inte att de ska ta 

ansvar för vad läkarna gör.  

"Om de fortfarande är missnöjda då tar jag dit läkaren. Så får faktiskt de reda upp det de har 

ställt till med." 

 Sjuksköterskorna beskrev att de inte ska gå i försvar för någon utan de ska stå på patienternas 

sida och om det är något som blivit riktigt fel så finns det patientombudsman som patienterna 

kan anmäla till. 

 

3.3.10. Sjuksköterskornas känslor 

Om någonting blir fel gentemot patienterna under gåronden så kände sjuksköterskorna att de 

lider med patienterna och att de blir frustrerade för vissa gånger kan patienterna säga till efter 

gåronden att det där inte kändes bra om det t.ex. har varit många läkare inne på rummet 

samtidigt. Flera av sjuksköterskorna upplevde att de blir avtrubbade gentemot det som händer 

på avdelning, de säger de blir hemmablinda och accepterar situationen och detta för att de ska 

kunna hantera att arbeta kvar, men de sade att det inte är avtrubbad känslomässigt utan att de 

väljer att inte ta allt inpå sig. 

"Lättare på något vis att se dem som 19:1 eller 19:2." 
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3.4 Tema: Tema: Patienternas rätt till information, delaktighet och respekt för den egna 

integriteten under gårond, ur sjuksköterskors perspektiv. 

Sjuksköterskorna beskrev att de hade ett ansvar för att patienternas integritet bevarades under 

informationsutbytet mellan personal och patient. För att uppnå detta krävdes tid, kompetens 

och förståelse från sjuksköterska till patienten. För att kunna stödja och ge patienterna rätt att 

bestämma över sin vård krävdes det från sjuksköterskorna att de var holistiska och behandlade 

alla patienter lika. Öppenkommunikation i arbetsgruppen och då de kan ventilera jobbiga eller 

svåra situationer i rätt sammanhang förbättrade patienternas integritet.   

 

4. DISKUSSION  

4.1. Huvudresultat 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av gåronden med fokus på 

information, patientens integritet och delaktighet. I analysen framkom tre kategorier som 

ligger till grund för studiens resultat. Sjuksköterskorna beskrev information som en viktig del 

av gåronden och patienternas chans att ställa frågor och förstå informationen, det var här som 

patienterna och läkarna integrerade med varandra. Att vara förberedd och kompetent, att ge 

tid till patienten och vara lyhörd för patientens förståelse samt att patientens krav och rätt till 

integritet respekterades beskrevs som betydande för informationsutbytet. Väsentligt beskrevs 

vara att patienterna blir delaktiga i vården och får den tid de behöver vilket ansågs vara både 

patientens och vårdpersonalens ansvar. Ett holistiskt synsätt och att alla patienter behandlas 

lika beskrevs möjliggöra för sjuksköterskor att stödja patienter och deras valmöjligheter och 

rätten att bestämma över sin vård. Att placera patienten i fokus, att ha en god relation till 

patient och läkare samt att uppmärksamma patient och läkare på den korta tid de har 

tillsammans under gårond framställdes som förbättrande för patientens delaktighet. Att värna 

om avskildhet och ha ett etiskt förhållningssätt gällande fortsatt vård och behandling var 

betydande för att skydda patienternas integritet. Att ta ett personligt ansvar och hur man på 

avdelningen arbetar för att skydda patienternas integritet samt öppen kommunikation i 

arbetsgruppen och att problem ventileras i rätt sammanhang skildrades som betydelsefullt för 

respekten för patienternas integritet. Skyddandet av patienternas rätt till integritet ansågs vara 

vårdpersonalens ansvar. 

 

4.2. Resultatdiskussion 

Sjuksköterskorna betonade vikten av information till patienterna under gåronden och att 

läkarna har en central roll om patienterna förstår informationen. I en artikel beskrevs det att 
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patienterna blir missnöjda om de får för lite information (Eriksson et al. 2003). 

Sjuksköterskorna fann det viktigt att patienterna ska förstå informationen som ges ut och att 

patienterna ges möjlighet att ställa frågor. Dock beskrev en artikel att patienterna upplevde att 

de inte får svar på sina frågor (Eriksson et al. 2003). En annan studie så upplevde 

sjuksköterskorna att patienterna inte vågade ställa frågor under gåronden (Busby & Gilchrist 

1992) Sjusköterskorna beskrev att olika patienter vill veta olika mycket och då kan det hända 

att patienterna får mer eller mindre information än vad de hade önskat, men de patienter som 

frågar mest och inte är blyga får veta mest och får bäst vård. Eriksson beskriver i sin teori att 

vården bör vara ett samspel två människor (Eriksson 1997). Sjuksköterskorna upplevde att 

patienterna har olika kunskaper om sina rättigheter, de yngre och de som är datakunniga kan 

oftast mer. Sjusköterskorna upplevde att de inte vet hur patienterna som inte har kunskap om 

sina rättigheter ska kunna få reda på dem. I en studie som handlar om patienters användning 

av Internet för att få fram information beskrivs det att patienter använder internet för få 

ytterligare information om sin sjukdom och vård. Sjukvården måste kunna stödja med 

pålitliga källor till patienten (Diaz et al. 2002). 

 

Patienternas delaktighet beskrevs vara en viktig del i gåronden. För att få patienterna 

delaktiga i sin vård krävs det att vårdpersonalen tar sig tid till patienterna och att patienterna 

själva väljer att vara delaktiga. Nåden & Eriksson (2004) beskrev i en studie att 

sjuksköterskorna känner en skyldighet att ge patienterna tid och bevara deras autonomi. Under 

gåronden är det viktigt att patienterna får vara i centrum och att vårdpersonalen inte pratar 

över patienternas huvud utan patienterna bör involveras i de besluts som fattas. I en studie 

beskrevs att patienterna ansåg att vårdpersonalen pratade över huvudet på dem istället för att 

prata med dem (Erikson et. al 2003). Eriksson (1997) beskriver att i dagens vård ses ofta 

patienten som en passiv mottagare trots att de ska vara ett samspel. Vårdpersonalen bör även 

göra patienterna insatta i de beslut som fattas och ge patienterna valmöjligheter kring dennes 

vård. Kiessling och Kjellgren (2004) beskrev att patienterna har ett behov av att kunna få 

prata om sin sjukdom för att känna delaktighet men att ronden inte ansågs vara ett bra tillfälle 

för delaktighet. 

 

För att gåronden ska fungera bra så krävs det att sjuksköterskorna är kompetenta, förberedda 

och insatta i patienterna. Det krävs också av patienterna att de är förberedda till gåronden med 

frågor som de har upplevde sjuksköterskorna. En artikel beskrevs att en av de vanligast 

förekommande situationerna under ronden är att sjuksköterskorna inte är förberedda (Larsson 
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et al. 2011). Sjuksköterskorna fann att det är väsentligt att ha en klar och tydlig plan för 

patienterna för att gåronden ska fungera optimalt.  

 

Vid tyngre besked som exempelvis cancer besked under gårond så beskrev sjuksköterskorna 

att de bör ha ett enskilt samtal antingen i samtalsrum eller inne på salen om patienten är 

ensam. Enligt Kiessling och Kjellgren (2004) så värderade patienterna att få ha samtal med 

läkaren eftersom det besitter stor kunskap men att dessa samtal ofta saknades. I föreliggande 

studie beskrivs det att när en patient ska få ett tyngre besked försöker sjuksköterskorna 

samordna med anhörig om patienten själv vill att de ska närvara. Eriksson (1997) belyser att 

patienternas närstående bör integreras i patientens vård eftersom de ska kunna ta över vården. 

Enligt Malcolms (2005) studie vill patienterna ha anhöriga med om de ska få svåra besked 

och samtalet ska ske privat. Sjuksköterskorna skulle vilja att medpatienterna lämnade salen 

under gåronden men detta görs inte alltid. 

 

Sjusköterskorna upplevde att patienterna kan särbehandlas på grund av orsaken till deras 

sjukdom under gåronden trots att alla ska behandlas med värdighet och respekt enligt 

sjuksköterskorna. Eriksson (2000) beskrev att man ska vara medmänniska och tänka på andra. 

Hur patienterna bemöts kan skilja sig åt beroende på hur läkarna är och hur mycket stress det 

är på avdelningen vilket kan påverka bemötandet negativt. I föreliggande studie beskriver 

sjuksköterskorna att de hoppas att alla patienter behandlas lika och att alla har ett etiskt 

förhållningsätt eftersom de säger att de alltid vet hur de bör och borde behandla patienterna. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en 

vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors 

lika värde och för den enskilda människans värdighet." Hälso- och sjukvårdslag, HSL 

(1982:763), (Raadu, 2012). 

 

Sjuksköterskorna ansåg att det bör vara ett samspel mellan läkarna och sjuksköterskorna 

under gåronden eller att patienterna själva håller i sin egen gårond vilket vore det bästa.  En 

artikel beskriver att sjuksköterskorna ansåg patienterna ska vara delaktiga under ronden 

(Busby & Gilchrist 1992). En del sjuksköterskor upplevde att de får hålla sig i bakgrunden 

under gåronden och detta för att höra vad som sägs och bestäms. Sjuksköterskorna upplevde 

att läkarna lyssnar olika mycket på vad de har att säga under gåronden. O'Hare (2008) beskrev 

hur sjuksköterskorna kan känna att de inte har något att säga till om under gå ronden. 

Sjuksköterskorna upplevde att de är den närmsta kontakten till patienterna och blir därför de 
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som får gå in efter gåronden och förklara det som sades om inte patienterna har förstått. Hur 

avdelningarna arbetar under ronden har förändrats och kommer förändras tyder på att vården 

arbetar för att försöka förbättra rondsystemet.  

 

Sjuksköterskorna beskrev hur de hanterar problem som uppkommer under gåronderna, de 

handlar om att ta tillvara på arbetsgruppen och att de vågar säga till om någon skulle bete sig 

illa eller så tar de det vidare till chefen. En del sjuksköterskor beskrev att de skickar 

avvikelser även när etiken eller integriteten kommer i kläm under gåronden. Socialstyrelsen 

beskriver detta kring avvikelsehantering "identifiera, dokumentera och rapportera negativa 

händelser och tillbud samt fastställa och åtgärda orsakerna och följa upp vidtagna åtgärders 

effekt" (Socialstyrelsen 2005). Sjuksköterskorna sade även att de måste ta ansvar för sina 

handlingar och ställa till rätta det som har blivit fel. När något har blivit fel sade 

sjuksköterskorna att de ska stå på patientens sida. I en studie beskrevs det att patienterna vill 

att sjuksköterskorna står uppför patienten och ger stöd gentemot annan vårdpersonal (Larsson 

et al. 2011). Men sjuksköterskorna fann det svårt att se problemen om de inte blev upplysta 

om dem.  

 

För att skydda patienternas integritet har det framkommit av sjuksköterskorna att antalet 

patienter inne på salen har betydelse, men att antalet patienter inne i salen styrs av sjukvården 

därför är det svårt att hålla integriteten. Eriksson (1997) säger att patienternas behov ska 

komma först inom den professionella vården.  Sjuksköterskorna sade att de gör vad de kan för 

att patienternas integritet ska bevaras. I en studie har resultat tagits fram som säger att 

patienterna inte upplever att ronderna kränker integriteten eftersom patienterna upplevde att 

alla var där för att de var sjuka (Laitinen & Gardulf 1999). Det är även viktigt att värna om 

patienternas privata information och inte diskutera inför obehöriga personer. En studie har 

kommit fram till att sjuksköterskor som är positivt inställda till att bevara patienternas 

privatliv också är bättre på att göra det än de sjuksköterskor som är negativt inställda (Tabak 

& Ozon 2004). Sjuksköterskorna upplevde att gårond inne på tvåsal med enbart draperier 

mellan patienternas sängar inte är optimalt för att kunna bevara patienternas integritet 

eftersom det finns en patient på andra sidan som kan höra det som sägs.  Detta stöds även i en 

studie av Olsen och Sabin (2003) som beskrev i en studie att patienter som endast har ett 

draperi mellan sig upplevde flertalet av patienterna att de hört privat information om den 

andra patienten. 
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4.3. Metoddiskussion 

Författarna valde att göra intervjuer för att kunna få ut mer detaljerad information kring 

sjuksköterskors upplevelse av gårond. Antalet deltagare motiverades med tillvägagångssätt 

och analysmetod (Polit & Beck 2012). Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor för att 

säkerställa att intervjupersonerna uppfyllde inklusionskriterierna för att sedan följa en 

intervjuguide så att samma frågor ställdes till alla deltagare. Efter första intervjun tillkom ett 

antal frågor som svarade mot författarnas syfte och som författarna kände att de ville ha mer 

information kring. Intervjuerna gjordes i samtalsrum på avdelningen vilket fungerade bra 

eftersom det inte blev störande moment under intervjuerna. Hälften av intervjuerna utfördes 

under arbetstid och hälften efter arbetstid utifrån vad verksamhetscheferna ansåg passa bäst. 

Författarna hade avsatt 45 till 60 minuter för intervjuerna men de tog mellan 15-35 minuter, 

den tiden som avsattes från början var för att författarna inte visste hur lång tid det skulle ta 

och säkra att det fanns tillräckligt med tid vid behov. Intervjuerna fungerade i de flesta fall bra 

men vissa gånger upplevdes sjuksköterskorna som stressade eller inte så villiga att delge sina 

upplevelser vilket kan ha påverkat resultatet. Många av sjuksköterskorna upplevde frågorna 

som lika och kände att de fick upprepa sina svar flera gånger vilket kan ha gett ofullständiga 

svar. 

 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval vilket är när undersökningsgruppen som väljs ut är de som 

finns mest lättillgängliga (Polit & Beck 2012). Författarna valde att använda sig av 

bekvämlighetsurval eftersom de hade kontakter på ett av sjukhusens kirurgavdelningar det 

andra sjukhuset valdes för dess tillgänglighet.  Även fast det inte var något aktivt val från 

författarna så fanns det en stor variation på åldern hos intervjupersonerna och deras 

yrkesverksamma tid på avdelningarna vilket kan ha gett resultatet en större bredd. Andra 

undersökningsgrupper från t.ex. andra avdelningar eller andra yrkeskategorier som är 

delaktiga i gåronden kan ge ett annat resultat. Författarna tror inte att de två borfallen som 

förekom i studien har påverkat resultatet i någon riktning eftersom två nya intervjupersoner 

som uppfyllde kriterierna ersatte borfallen.  

 

Det Credibility beskriver är hur materialet tolkats och hur trovärdigt det är gjort (Granheim & 

Lundman 2004). Författarna valde att separat läsa intervjuerna för att båda skulle skapa en 

egen uppfattning av det insamlade datamaterialet. Meningsbärandeenheter har sedan tagits ut 

genom en diskussion mellan författarna. Meningsbärandeenheterna har analyserats och 

oklarheter har diskuterats under analysens gång. Författarna har även haft en handledare som 
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stöd under analysen vilket kallas för peer brefiefing (Polit & Beck 2012). Valet att använda 

Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod var också för att öka resultatets trovärdighet. 

Studiens resultat tyder på kopplingar till tidigare forskning som beskrivs i inledningen. 

Transferability beskrivs som om resultatet från studien går att överföra till andra områden 

(Graneheim & Lundman 2004). Författarna anser att studiens resultat skulle kunna överföras 

till andra vårdavdelningar med liknande rondsystem. Överförbarheten ökar eftersom hur 

studien utfördes finns beskrivet i metoden och därför skulle kunna återupprepas och få 

liknande resultat. Dependability handlar om det framtagna materialet är stabilt under lång tid 

(Polit & Beck 2012). Det framtagna resultatet i studien kommer att vara stabilt så länge 

organisationen inte förändras. Dock så är det ett rondprojekt på gång på en av de undersökta 

avdelningarna vilket kan förändra resultatet, även förändringar inom personalen och andra 

organisatoriska förändringar kan påverka resultatets stabilitet över tid.  

 

4.4. Allmändiskussion  

Studien har påvisat att information, delaktighet och att skydda patienternas integritet är 

betydande för gåronden och att dessa delar bör fungera för att det ska bli en bra gårond för 

patienterna och vårdpersonalen. Författarna anser att denna studie är relevant för all 

omvårdnadspersonal som kommer i kontakt med ronden. Detta för att studien belyser hur 

gårond kan se ut på en kirurgavdelning vilket kan ge en tankeställare kring den enskilda 

personens agerande och även organisationen. Författarna anser att vidare forskning kring hur 

rondsystemet kan utvecklas för att skydda patienternas integritet och för att göra patienterna 

mer delaktiga i vården. Även studier på andra avdelningar med samma eller liknade 

rondsystem skulle kunna utföras för att finna likheter och skillnader.   

 

4.5. Slutsats 

Delge information beskrevs vara syftet med gåronden och att många fel i bemötandet av 

patienterna skedde i samband med informationsutbytet mellan vårdpersonal och patient. 

Informationsutbytet påverkades av många faktorer som t.ex. kunskap, erfarenhet, tid och 

personlighet hos både vårdpersonal och patient. Informationen som gavs till patienterna borde 

anpassas efter varje enskild patient enligt sjuksköterskorna trotts detta förekom det att det 

talades ett för svårt medicinskt språk för att patienten ska kunna förstå fullt ut. 

Informationsutbytet ansågs viktigt att det fungerade bra på de båda avdelningarna för att 

säkerställa en bra vård för patienterna. Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att 

patienterna var delaktiga i gåronden och att både vårdpersonal och patient hade ett ansvar för 
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att detta skedde. Att de gav patienterna möjlighet till att ställa frågor under gåronden eftersom 

detta var ett av de få tillfällen då patienten träffade läkaren.  Sjuksköterskorna beskrev att det 

var av stor vikt att ha fokus hos den patient de befann sig hos och att alla patienter blev 

behandlade lika oavsett orsaken till deras sjukdom.  Enligt sjuksköterskorna är det väsentligt 

att arbeta för att skydda patienternas integritet och värna om den information som patienterna 

delar med sig av. Att ha en öppen kommunikation inom arbetsgruppen beskrevs vara positivt 

men att de var tvungen att tänka på i vilka sammanhang de ventilerade med varandra för att 

skydda integriteten för patienten.   
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Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Ålder 

Yrkesverksamma år totalt 

Yrkesverksamma år på avdelningen 

 

Intervjufrågor 

Vill du beskriva för mig hur du upplever etiskt förhållningssätt i samband med gåronder?  

 

Vill du beskriva hur er avdelning arbetar för att minska brister i det etiska förhållningssättet i 

samband med gårond? 

 

Vill du beskriva för mig hur ni arbetar på er avdelning för att bevara patientens integritet i 

samband med gårond?  

 

Hur upplever du att patienterna känner till sina rättigheter? 

 

Vill du beskriva för mig om ni använder er utav avvikelserapportering, gruppsamtal eller 

liknande   när  fel och brister uppkommit under gåronden? 

 

Hur upplever ni patientfokus under gåronden? 

 

Följdfrågor 

Vad menar du, kan du förtydliga? 

Hur menar du, kan du förtydliga? 

Vad gjorde du då? 

Vad tänkte du då? 

Vad kände du då? 

Berätta mera om… 
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Akademin för hälsa och arbetsliv 
 
 
 

Till verksamhetschef 
 
vid............ 
            klinik, sjukhus, vårdenhet 

 
Härmed anhålles om tillstånd att i examensarbetet, som ingår som del i utbildning vid 
Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle, söka uppgifter enligt den 
beskrivning som ges nedan.  
 
Kort beskrivning av studiens uppläggning  
 

Introduktion 
Författarna vill undersöka det etiska förhållningssättet i samband med gå rond och hur det med hjälp av 
sjuksköterskor kan påverkas i positiv riktning. Tidigare studier visar att gå rond används fortfarande och 
har stor betydelse för kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare. Kommunikationen brister när 
dialog ofta förekommer mellan läkare istället för mellan patient, sjuksköterska och läkare. Det etiska 
förhållningssättet påvisar brister både vad det gäller patientens rätt till integritet och sjuksköterskors 
uppgift att vara patientens förestädare som advokat i samband med beslutsfattande i samband med 
vård. 
 
 

Frågeställning 
1. Hur beskriver sjuksköterskor ett etiskt förhållningssätt i samband med rond?  

2. Hur kan sjuksköterskor tillgodose att patientens rätt till integritet respekteras i 

samband med rond inom sjukvården? 

 

Syfte 
Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av etiskt förhållningssätt i samband med gå rond och hur 

sjuksköterskor kan påverka att rondsystem inom sjukvården utformas med hänsyn till respekt för 

patientens rätt till integritet. 

 
 



 
 

 

 

Metod 
Intervju med åtta sjuksköterskor från två olika sjukhus kirurgavdelningar i mellan Sverige. Intervjuerna 
spelas in på band för att sedan transkriberas ordagrant.  Bandinspelningen förvaras inlåst på Högskolan 
i Gävle. Transkriberingarna förvaras på författarnas personliga datorer med lösenord. Intervjuerna sker 
efter arbetstid på plats som väljs utav intervjupersonen. Kravet på intervjuplatsen är att den ska vara 
avskild från störande moment. Om inte intervjupersonen inte har tillgång till en lämplig plats så erbjuds 
detta. Beräknad tid för varje intervju är 45-60 minuter. Transkriberad text analyseras med kvalitativ 
innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. 
 
 

Urval 
Inklusionskriterier intervju personerna ska ha tid och möjlighet att delta i en intervju efter arbetstid, ha 
arbetat på avdelningen i minst ett år och varit yrkesverksamma i minst ett år. 
Omvårdnadsansvariga sjuksköterskor som arbetar på en kirurgavdelning.  

 
 
 

Etiska aspekter 
Allt deltagande kommer att vara frivilligt med möjlighet till att avbryta när som helst under intervjun. 
Deltagandet är anonymt. Informationen behandlas konfidentiellt och forskningsresultatet kommer att 
bibehålla deltagarnas anonymitet, information efter Helsingforsdeklarationen. Studien kommer också att 
följa CODEX riktlinjer för forskning. 
 

 
 
 

 
 

Studerandes namn  Handledares namn 
 
 

  

   
 
 
 

Tillstånd erhålles           Ja                 Nej 
 
 

Ort och datum 
 
 
 
 

Verksamhetschef 
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Brev till undersökningspersonerna 

 

Vill du delta i en intervjustudie kring gå rond, etiskt förhållningssätt och patienters integritet? 

Syftet med denna studie är att samla information om sjuksköterskors upplevelse av etiskt 

förhållningssätt i samband med gå rond och hur sjuksköterskor kan påverka att rondsystem 

inom sjukvården utformas med hänsyn till respekt för patientens rätt till integritet. 

Intervjun kommer att ske vid ett tillfälle på en plats som väljs av deltagaren som är fri från 

störande moment om deltagaren ej har någon lämplig plats kommer det att erbjudas. Alla 

intervjuer kommer att spelas in på band och materialet behandlas konfidentiellt. Tidsåtgången 

för varje intervju är cirka 45-60 minuter. Deltagandet i denna studie är frivilligt och 

deltagarna har möjlighet att avbryta när som helst under studiens gång. Alla som deltar i 

studien kommer vara anonyma. Det material vi får fram i intervjuerna kommer att skrivas ner 

och transkriberas, inga namn eller annat som kan kopplas till enskilda personer kommer att tas 

med i resultatet. Vi önskar att ni som väljer att delta har arbetat på nuvarande avdelning i 

minst ett år och varit yrkesverksamma i minst ett år. För att delta i studien så tar ni kontakt 

med ansvarig verksamhetschef på er avdelning eller hör av er till oss. 

 

Om frågor kontakta ansvarig: 

Kontaktuppgifter 

Minna Norrman  

E-post vss10mna@student.hig.se 

Olov Timber  

E-post vss10otr@student.hig.se 

Handledare Maria Hedman 

E-post maria.hedman@hig.se 

Hälsningar Minna & Olov.  
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Tabell 2 Resultatets subkategorier, kategorier och tema utifrån innehållsanalys av intervjuer 

om sjuksköterskors upplevelse av gårond.  

 

Subkategorier Kategorier  Tema 

Delge information  Att delge information  Patienternas rätt till 

integritet, information och 

delaktighet under gårond, ur 

sjuksköterskors perspektiv. 

 

Patienternas förståelse och 

frågor  

Olika krav från olika 

patienter 

Kunskap om rättigheter 

Kompetens hos personalen 

Att vara förberedd 

Vem som leder ronden 

Patienternas delaktighet och 

rätt att bestämma över sin 

vård 

Patienternas delaktighet  

Sjuksköterskornas relation 

till patienterna och läkarna 

Fokus på patienterna  

Patienterna förlorar en del av 

sig själv 

Hur man behandlar 

patienterna 

Skydda patienternas 

integritet 

Att respektera patienternas 

integritet 

 Värna om privat information 

Enskilda samtal med 

patienterna. 

Antalet sängars betydelse 

Etiska förhållningssätt 

Avdelningens arbetsätt 

Problem hantering 

Kommunikation inom 

arbetsgruppen 

Ta ansvar för sina handlingar 

Sjuksköterskornas känslor 
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