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Abstrakt 
Efter att olika inlånade organisationsmodeller från industrin under 1930 till 1960-

talet visat på brister när det gäller organisation av hälso- och sjukvård, 

introducerades i slutet av 1960-talet primary nursing. Modellen bygger på en till 

en principen, 24-timmars ansvar och minimal arbetsdelning, vilket leder till att 

sjuksköterskor ser hela människan och bedriver en patientcentrerad vård. Den 

rådande organisationsmodellen påverkar sjuksköterskans upplevelse och därför 

har vi utifrån vårt syfte, att beskriva sjuksköterskans upplevelse av primary 

nursing, valt att göra en litteraturstudie. Med en kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats har vi analyserat data från tio artiklar. Analysen resulterade i fyra 

kategorier: att känna ansvar och vara självständig, att samarbete och 

kommunikation är avgörande, att patienter och anhöriga är nöjda och trygga, att 

känna tillfredställelse i arbetet samt krav och hinder. I vår slutsats kom vi fram till 

att sjuksköterskor upplever ett djupare engagemang för patientomvårdnaden, 

därför att de hålls ansvariga för den totala omvårdnaden.  

 

 

Nyckelord: litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, primary nursing, 

sjuksköterskors upplevelser  
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Intr odukti on 

Enligt Sarvamäki och Stenbock-Hult (2008, s. 67-73) har yrket som sjuksköterska och 

omvårdnad alltid haft en koppling till etik och människoliv, där själva kärnan och 

värdegrunden finns i omsorgen till varandra. Sjuksköterskeyrket har utvecklats till en 

profession, med stöd av humanismen och omvårdnadsvetenskapen, men även av de 

ekonomiska värdena i hälso- och sjukvården. Det etiska perspektivet har behållit sin starka 

kraft under hela utvecklingen, vilket senare har kompletteras med olika principer och 

riktlinjer. Efter andra världskriget rådde det personalbrist inom hälso- och sjukvården, detta 

ledde till att olika korta utbildningar för specifika arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården 

utvecklades. Sjukvården och sjukhusen organiserades utifrån den medicinska disciplinen och 

behandlingarna utgick från de medicinska diagnoserna. Vidare konstaterar Sarvamäki och 

Stenbock-Hult (2008, s. 72) samt Svalander (1987, s. 12) att byggandet av stora sjukhus spred 

sig under 1960–70-talet och dessa behövde organisationsmodeller för att ledas. Sjukhusen 

övertog organisatoriska och administrativa modeller från industrin och tillsammans med det 

medicinska synsättet inom hälso- och sjukvården blev omvårdnaden kännetecknad av 

naturvetenskap, effektivitet och produktivitet. Enligt Wimpenny (2002) har 1960–90-talets 

ibland obetänksamma implementering av organisationsmodeller lett till att gamla modeller 

fortfarande lever kvar och påverkar sjuksköterskors uppfattningar om dess syfte och värde. 

Vidare krävs enligt Bjälke och Arman (2006) ledningens stöd för att en organisationsmodell 

skall fungera i praktiken, bland annat i form av diskussioner kring omvårdnadsproblem och 

genom att tillgodose sjuksköterskornas behov av omvårdnadshandledning. 

 

Under de senaste årtiondena har det utvecklats ett antal olika organisationsmodeller inom 

hälso- och sjukvården, bland annat task allocation, team nursing och primary nursing. I task 

allocation fanns det tre utmärkande huvuddrag som innebar att sjuksköterskearbetet var 

indelat i olika separata arbetsuppgifter, som avdelningsföreståndaren fördelade till en lämplig 

sjuksköterska . I team nursing arbetade sjuksköterskor i grupp och tilldelades en grupp av 

patienter. I teamet fanns en ledare som hade det huvudsakliga ansvaret för organisering och 

fördelning av teamets arbetsuppgifter (Thomas & Bond, 1990). Enligt Bjälke och Arman 

(2006), Bowers (1989), Malkin (1993) och Pontin (1999) läggs i primary nursing fokus på 

patienten och modellen står för en enskild individanpassad omvårdnad, som ur ett 

organisatoriskt perspektiv möjliggör tillämpning av omvårdnadsprocessen i den dagliga 

omvårdnaden, genom att genomförandet sker på ett professionellt och humant sätt med 

kontinuitet i omvårdnaden. Sjuksköterskor tillsammans med organisationen har ett 

individuellt ansvar för besluten rörande patienternas tillstånd och ett personligt ansvar för 
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omvårdnadskvalitén. Detta ansvar tillämpas till patienterna 24 timmar per dygn, sju dagar i 

veckan. Modellen primary nursing kom att bli ett begrepp när sjuksköterskan och forskaren 

Marie Manthey, som anses vara den som formade organisationsmodellen, tillämpade och 

uppmärksammade detta arbetssätt i USA på slutet av 1960-talet (Bjälke & Arman, 2006; 

Bowers, 1989; Malkin, 1993; Pontin, 1999). 

 

Manthey och Lewis-Hunstiger (2006) menade att primary nursing var den allra första 

organsatinsmodellen för sjukhusvård. Skapandet av en professionell roll för legitimerade 

sjuksköterskor medförde att sjuksköterskor stod för utförandet av det patientnära 

omvårdnadsarbetet. Rollen innebar en klar autonomi och självständighet för sjuksköterskans 

praktiska utförande. Autonomi hade vid denna tidpunkt, i slutet av 1960-talet, nästan förlorat 

sin betydelse i vårdspråket och var således en viktig aspekt att lyfta fram. Vidare menar 

Manthey att det inte var hon själv som var upphov till primary nursing, utan det var snarare 

den rådande situationen på en underbemannad och underbudgeterad vårdenhet. Missnöjet 

med den rådande organisationsmodellen, team nursing, var stort bland sjuksköterskor och 

detta ledde till utvecklingen av ett nytt sätt att organisera omvårdnad, primary nursing 

(Manthey & Lewis-Hunstiger, 2006). 

 

Primary nursing fick en stor spridning under 1960–70-talet i USA och spred sig därefter till 

Europa, exempelvis Storbritannien, under 1980-talet (Pontin, 1999). Det dröjde till mitten av 

1990-talet innan organisationsmodellen kom till Östeuropa, exempelvis Polen, som även valt 

att använda den engelska ursprungsterminologin (Górajek-Józwik, 2004). Inom svensk hälso- 

och sjukvård är den svenska översättningen av primary nursing enligt Bjälke och Arman 

(2006) likvärdig med omvårdnadsansvarig sjuksköterska som förkortas OAS, som är 

jämförbart med patientansvarig sjuksköterska som förkortas PAS.  I denna litteraturstudie 

väljer vi dock att behålla ursprungsbegreppet primary nursing, för att undvika 

begreppsförvirring. Vi anser att termerna PAS och OAS i dagens hälso- och sjukvård i 

Sverige betecknar en sjuksköterskeroll som frångått primary nursings tre grundprinciper.   

 

Primary nursing bygger på tre principer (Svalander, 1987, s. 12, 17–22, 55; Thomas & Bond, 

1990) . Den första principen är att det finns en ansvarig sjuksköterska för varje patient. Den 

andra är att sjuksköterskan har ett helhetsansvar under dygnets alla 24 timmar för den 

enskilda patienten, således fungerar hon som primärsjuksköterska. Ansvaret betyder inte i sig 

att sjuksköterskan fysiskt måste vara på plats 24 timmar per dygn, utan innebär snarare ett 
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planerings- och samordningsansvar för omvårdnaden. Den tredje principen innebär att 

sjuksköterskan utför allt det kliniska arbete som hon har kompetens för när hon är i tjänst, för 

sin eller sina primärpatienter samt för de sekundärpatienter som hon ansvarar för. Detta 

minimerar arbetsdelningen, vilket gynnar helhetssynen och kontinuiteten och främjar 

patientrelationen då sjuksköterskan tillåts att använda alla sina sinnen i omvårdnaden. En god 

omvårdnad förutsätter en r relation mellan patient och vårdare, detta är något som enbart kan 

skapas via personlig kontakt och utföras mellan de två personerna. Primary nursing bygger på 

relationen mellan vårdare och patient, vilket således betyder att omvårdnaden utförs av 

personer och inte av organisationen självt (Svalander, 1987, s. 12, 17–22, 55; Thomas & 

Bond, 1990).  

 

Enligt Pontin (1999) råder det delade meningar om begreppet primary nursings innebörd och 

det är svårt att finna en entydig definition. Vidare hävdar författaren att problemet ofta är att 

primary nursing betraktats både ur ett filosofiskt och organisatoriskt perspektiv och 

konstaterar att dessa olika perspektiv bör separeras och betecknas med åtskilda begrepp. 

”Human centred nursing” betecknar omvårdnadens underliggande filosofi och primary 

nursing betecknar en viss organisationsmodell för omvårdnad (Pontin, 1999). Tidigare 

forskning inom primary nursing består bland annat av analyser om sjuksköterskans och 

patientens tillfredsställelse. Det finns få studier om sjuksköterskans förståelse över 

organisationens modell. De flesta studier har använt sig av ett kvantitativt tillvägagångssätt, 

där övergripande begrepp som ansvarsskyldighet, auktoritet, koordination och förståelse 

ingår. Omfattningen av dessa begrepp har skapat det största problemet för forskarna eftersom 

variablerna är många (McCormack, 1992).  

 

Vår litteraturgenomgång styrker ovanstående då vi kom fram till att det finns lite empirisk och 

kvalitativ forskning kring sjuksköterskors upplevelse av primary nursing. Att lyfta upp och ta 

del av sjuksköterskors upplevelser av primary nursing kan det leda till en ökad förståelse för 

sjuksköterskans roll i den organisationsformen som att vara ansvarig för ledning och 

fördelning av arbetet samtidigt som att ha en aktiv roll i den direkta och indirekta 

omvårdnaden. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

primary nursing. 
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Metod 
Vi har gjort en litteraturstudie genom att göra en litteratursökning i databaser, vilket resulterat 

i ett urval av tio artiklar. Dessa har kvalitetsgranskats och därefter analyserats med en 

manifest innehållsanalys med en kvalitativ ansats.  

 

Litteratursökning  

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 61-62) ska problemformuleringen utgöra 

grunden för forskarnas litteratursökningsplan där identifiering av tillgängliga resurser och 

relevanta källor, avgränsning av huvuddrag i sökningen samt utveckling av en sökväg för 

varje söksystem bör beaktas och likaså alla tänkbara sökord som kan vara relevanta för 

problemformuleringen, något som dock är svårt att utföra i praktiken. 

 

Syftet med litteratursökningen var att hitta underlag för att kunna besvara vår 

omvårdnadsfrågeställning. Bristen på nya kvalitativa artiklar, har gjort att vårt urval främst 

inkluderat artiklar från 1990-talet, vilka har varit både av kvalitativ och kvantitativ typ. Vi 

använde oss av de tre internationella referensdatabaserna Academic Search Elite, Cinahl och 

PubMed med sökorden primary nursing, primary nursing care, experienc*, perception och 

narrativ* med begränsningen peer reviewed, då detta var möjligt. Vi använde oss av olika 

thesaurus och Mesh-termer men även fritextsökningar, som vi kombinerade med varandra. 

Dessa sökningar genererade i totalt 239 artiklar och läsningen av lika många abstrakt. Vi 

valde slutligen ut sex artiklar; fem från sökningen i Academic Search Elite och en från 

sökningen i Cinahl. Sökningen i PubMed gav inga nya artiklar av relevans, som vi inte redan 

hade funnit i de två andra databaserna. Vid granskning av de funna artiklarnas referenslistor 

fann vi ytterligare fyra artiklar som kom att ingå i analysen. Totalt ingick tio artiklar (n=10). 

Genomförda sökningar, valda sökvägar, begränsningar, sökord och dess kombinationer, antal 

träffar och antal valda artiklar illustreras översiktligt separat för varje databas i tabell 1. 

 

Söknr *) Söktermer Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 

Academic Search Elite 2008-09-16 

1 DE PRIMARY nursing Scholarly (Peer reviewed) Journals 97  

2 FT experienc* Scholarly (Peer reviewed) Journals 128869  

3 FT perception Scholarly (Peer reviewed) Journals 55941  

4 FT narrative* Scholarly (Peer reviewed) Journals 22684  

5  2 or 3 or 4  194339  

6  1 and 5  19 5 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 
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DE = Subject Term i Academic Seach Elite, MH = Subject Term i Cinahl  

 

Kvalitetsgranskning 
Vi har kvalitetsgranskat artiklarna (se tabell 2 för översikt) som ingår i analysen enligt de 

protokoll som Willman et al. (2006, s. 92-96, 154 -157) rekommenderar för kvalitativa och 

kvantitativa studier. Då det gäller kvalitativa studier är det bland annat viktigt att den valda 

metoden är lämplig med tanke på syftet, som handlar om att få förståelse för och belysa den 

subjektiva aspekten av ett fenomen. Vid kvantitativa studier är kvaliteten beroende av antalet 

undersökningspersoner och deras representativitet, men även bortfallsstorleken, olika 

mätvariabler och den statistiska bearbetningen är avgörande. Syftet med 

kvalitetsgranskningen är att göra en bedömning av den vetenskapliga evidensstyrka, detta för 

att kunna gruppera och rangordna studierna efter den vetenskapliga kvaliteten.   

 

Vi har bedömt artiklarna enligt Willman et al. (2006, s. 97). Hög kräver att syfte, kontext, 

urval och metod finns klart beskrivna. Arbetet ska vara logiskt och systematiskt uppbyggt.  

Tolkningar stöds av litteratur och en diskussion kring resultatets trovärdighet och 

tillförlitlighet ska finnas. Resultatet ska kontextualiseras i tidigare forskning och implikationer 

för den praktiska tillämpningen ska vara tydlig. Medel kräver att syfte, kontext, urval och 

metod finns beskrivna, men enstaka brister kan förekomma. Upplägget är otydligt och svårt 

att följa. Brister i resultatets förankring i tidigare forskning kan förekomma och de praktiska 

implikationerna är bristfälliga. Låg kräver att syfte, kontext, urval och metod är oklart 

Söknr *) Söktermer Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 

Cinahl 2008-09-16 

1 MH Primary Nursing Peer Reviewed 875  

2 FT experienc* Peer Reviewed 84094  

3 FT perception Peer Reviewed 15481  

4 FT narrativ* Peer Reviewed 5668  

5  2 or 3 or 4  99028  

6  1 and 5  86 1 

PubMed/Medline 2008-09-16 

1 Mesh Primary Nursing Care  1873  

2 FT experienc*  483986  

3 FT perception  237321  

4 FT narrativ*  6837  

5  2 or 3 or 4  709461  

6  1 and 5  134 0 
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beskrivna och den metodisk medvetenhet är otydlig. Dataredovisningen är osystematisk, där 

förankring av resultaten till relevant litteratur saknas eller kontextualiseringen är outvecklad. 

De kliniska implikationerna saknas eller är otydligt beskrivna (Willman et al., 2006, s. 97).    

 

Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=10) 

Författare/år Studietyp Deltagare* Metod  

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet   

(hög, 

medel, 

låg) 

Furlong, 

(1994) 

Kvalitativ/ 

Kvantitativ 

23  Enkät/ 

Manuell analys 

 

Primary nursing 

upplevdes som en 

organisationsmodell 

och/eller en 

omvårdnadsfilosofi som 

medför en bättre och mer 

organiserad vård för 

patienter och 

sjuksköterskor.   

Medel 

Goode & 

Rowe, (2001) 

Kvalitativ/ 

Kvantitativ 

64/16 vid 

enkät/intervju 

 

Enkät och gruppintervju/ 

Deskriptiv statistik och 

kvalitativ 

innehållsanalys  

Primary nursing innebär 

ett helhetsansvar för 

patientens hela 

sjukvistelse. Detta ger en 

fördelaktig kontinuitet, 

som dock kan leda till en 

stressupplevelse. 

Medel 

Jonsdottir, 

(1997) 

Kvalitativ 21  Forskningsdagbok och 

intervju/  

Dialektisk analys  

7 teman: Närmare 

patientrelationer, 

kontinuitet i vården, nöjda 

och trygga patienter, 

patientens individuella 

behov i centrum, konstant 

förändring av systemet, 

känslighet för 

bemanningsbelastning 

samt ambitiösa och 

ansvarsfulla 

sjuksköterskor. 

Hög 

Laakso & 

Routasalo, 

(2001) 

Kvalitativ 10  Intervju/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

De flesta sjuksköterskor 

upplevde att: de agerade 

mer självständigt och 

använde sin auktoritet 

mer fritt, de behandlade 

patienterna som individer 

Hög  

    och gav dem större roll i 

beslutsfattandet. Sjuk-

sköterskor kände även ett 

kollektiv ansvar för 

arbetsplatsens utveckling.    

 

Leach, (1993) Kvalitativ 2 Deltagande observation 

och intervju/ 

 Strauss och 

Glaser och Strauss 

analysmodell 

 

Sjuksköterskor har en 

central roll och arbetar 

patientnära, utför alla 

omvårdnadsuppgifter och 

möjliggör för patienten att 

delta. Sjuksköterskor 

försökte bibehålla och 

utveckla 

sammanhållningen med 

kollegorna.   

Hög 
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Författare/år Studietyp Deltagare* Metod  

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet   

(hög, 

medel, 

låg) 

MacGuire  & 

Botting,  

(1990) 

Kvalitativ 10  Intervju/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys  

 

 

 

Primary nursing medför: 

ökad kunskap, förbättrad 

kommunikation, närmare 

relationer med 

patient/närstående och en 

ökad ansvarkänsla. 

Hög 

Manley, 

Hamill & 

Hanlon, 

(1997) 

Kvalitativ/ 

Kvantitativ 

21 

 

Enkät/ 

Tematisk analys  

Utforskandet av 

personalens upplevelse 

efter att ha praktiserat 

primary nursing i 4 år. 

Definitioner, dess för- och 

nackdelar. 

Hög 

 

 

 

 
Perälä & 

Hentinen, 

(1989) 

Kvalitativ/ 

Kvantitativ 

64/58 vid 

1:a/2:a 

tillfället. 

 

 

Enkät och intervju/ 

Deskriptiv statistik och 

kvalitativ 

innehållsanalys    

 

 

 

Det råder en ökad 

möjlighet för 

sjuksköterskor att lära 

känna sina patienter och 

ge individuell vård, dock 

upplever en del att 

pappersarbetet ökar. 

Hög 

Richard & 

Noerager Stern, 

(1991)  

 

 

Kvalitativ 21  Intervju/ 

Tematisk dataanalys  

 

Kommunikation med 

patienter/familj 

arbetskamrater och annan 

hälso- och 

sjukvårdspersonal hjälper 

sjuksköterskor att 

upprätthålla sitt 24-

timmarsansvar. 

Hög 

Thomas, (1992) 

 

Kvalitativ/ 

Kvantitativ 

4 Enkät och intervju/ 

Poäng-skalor. 

Det fanns skillnader 

mellan primary, team och 

functional nursing, men 

ingen skillnad i 

sjuksköterskors 

jobbuppfattning inom 

samma 

organisationsmodell. 

Hög 

 

*= Antalet primary nursing-sjuksköterskor. 

 

Analys 
Den kvalitativa innehållsanalysen innebär en dynamisk, systematisk och objektiv metod för 

att kunna beskriva och kvantifiera olika fenomen genom att dra valida slutsatser. Genom att 

länka samman kategorier med kontexten där datan producerades ökar slutsatsernas kvalitet. 

Genom att välja en specifik dataanalysmetod anger forskaren vilket ramverk han eller hon 

följt (Downe-Wamboldt, 1992), men enligt Graneheim och Lundman (2004) råder olika 

meningar om begrepp, tillvägagångssätt och tolkning inom den kvalitativa innehållsanalysen 

och därför är det av vikt att forskaren definierar dessa i sin studie. Forskaren kan välja att 

analysera det manifesta innehållet, vad texten faktiskt säger eller det latenta innehållet, vad 

texten egentligen menar, men forskaren bör vara observant på att det är oundvikligt att frångå 

en viss nivå av tolkning vid närmandet av en text.  
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Analysen grundar sig på en manifest kvalitativ innehållsanalys influerad av främst Graneheim 

och Lundmans (2004) definitioner av begrepp och tillvägagångssätt. Enligt författarna 

påbörjas processen genom noggrann läsning av data, därefter extraheras, kondenseras och 

kodas textenheter. Dessa sammanförs till kategorier, till dess att de är uteslutande och rena. 

Vidare är det viktigt att inga data faller mellan två kategorier.  

 

Analysen har baserats på de funna artiklarnas resultatdelar. Hela sammanhängande 

textenheter (n=239) som svarat mot vårt syfte har extraherats. Dessa textenheter har sedan 

kondenserats, innehållet det vill säga kärnan har behållits och därefter översatts. 

Textenheterna har kodats efter sitt innehåll, jämförts och sorterats till kategorier i flera olika 

steg. Första kategoriseringen gav 56 kategorier och därefter minskade antalet kategorier 

stegvis till 36, 17, 6 och slutligen blev det fyra (n=4) slutkategorier som uteslöt varandra och 

beskrev det manifesta innehållet.   

 

Resultat 

I vår kvalitativa innehållsanalys har vi kommit fram till fyra slutkategorier. Dessa presenteras 

i tabell 3 nedan och beskrivs i brödtext med styrkande citat.  

 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att ta ansvar och vara självständig 

Att samarbete och kommunikation är avgörande 

Att patienter och anhöriga blir nöjda och trygga 

Att känna tillfredställelse i arbetet och samtidigt krav och hinder. 

 

Att ta ansvar och vara självständig 
Sjuksköterskor ansåg att ansvaret för patientomvårdnaden var decentraliserat till 

sjuksköterskan, som till stor del var fri att planera och genomföra vården för sina patienter 

(Thomas, 1992). De hade en medvetenhet om sitt självbestämmande, sin ansvarsskyldighet 

och sitt ansvarstagande i omvårdnaden (Manley, Hamill & Hanlon, 1997) och enligt Goode 

och Rowe (2001) ansåg sjuksköterskor att inträffade fel återspeglades till den ansvariga 

sjuksköterskan och de var därför alltid tvungna att försäkra sig om att det fanns en rimlig 

förklaring till de utförda och till de icke utförda handlingarna. Sjuksköterskor var medvetna 

om att ansvarsskyldigheten låg i detta, men även i att ha kunskap om vilken kompetens och 
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vilka begränsningar de hade. I studier av MacGuire och Botting (1990) samt Jonsdottir (1999) 

beskrev sjuksköterskor att de kände att de nu hade svårare för att skjuta upp tråkiga 

arbetsuppgifter och skyldigheter till andra sjuksköterskor. 

  

Sjuksköterskor hävdade att de hade en global syn och en helhetsbild av sina patienter. De 

granskade fysiska, psykiska, sociala och emotionella aspekter och hade den nödvändiga 

kunskapen att utveckla en 24-timmars vårdplan (Richard & Noerager Stern, 1991). 

Sjuksköterskor kände ett ansvar och hölls ansvariga för sina patienters totala 24-timmars 

omvårdnad, vilket sammanlänkade dem till patientens välfärd under hela sjukhusvistelsen och 

genom hela omvårdnadsprocessen. Ansvaret innefattade en bedömning vid ankomst, 

planering, implementering, observation, uppföljning och dokumentering av 

omvårdnadsbehovet i en omvårdnadsplan och andra administrativa arbetsuppgifter samt 

ledning och fördelning av omvårdnadsarbetet (Goode & Rowe, 2001; Laakso & Routasalo, 

2001; Leach, 1992; MacGuire & Botting, 1990; Richard & Noerager Stern, 1991). Även att 

föra sina patienters talan och att ta beslut å deras vägnar ansåg sjuksköterskor var en del i 

detta (Richard & Noerager Stern, 1991; Manley et al., 1997), då primary nursing underlättade 

för en djupare kunskap om patienten (Manley et al., 1997).   

 

Sjuksköterskor kände glädje över att ansvara för den totala omvårdnaden och förutom vanligt 

förekommande sjuksköterskeuppgifter såsom blodanalyser och insättning av perifer 

venkateter, inkluderade hennes ansvar även praktisk och patientnära omvårdnad, såsom bland 

annat morgonbestyr och matning (Jonsdottir, 1999; Laakso & Routasalo, 2001; Leach, 1992; 

Manley et al., 1997; Richard & Noerager Stern, 1991). Sjuksköterskor i primary nursing gav 

patientundervisning hög prioritet och det ingick i hennes arbetsuppgifter att undervisa 

patienter med fokus på kunskap om sjukdom, mediciner, kost, träning, psykomotoriska 

färdigheter och hur man bibehöll hälsa och förebyggde sjukdom (Richard & Noerager Stern, 

1991). 

 

Jonsdottir (1999) fann att en del sjuksköterskor även ville vara involverade i andras patienter, 

även om de inte skulle, vilket berodde på att de vårdat dem kvällen innan eller att de hade 

tagit hand om dem tidigare och därför kände dem väl. MacGuire och Botting (1990) beskrev 

att sjuksköterskor klart kände ett generellt ansvar för avdelningens alla patienter och därför 

fanns ett behov av nödvändig information om alla patienter. 
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Sjuksköterskors självständighet gynnades av den tillplattade hierarkin (Leach, 1992; Thomas, 

1992) och de uppskattade, värderade och kände tillfredställelse över denna autonomi, som 

följde med det ökade ansvaret för organisering och planering av den totala omvårdnaden 

(Jonsdottir, 1999), den ökade involveringen i patienter och närstående och av att professionell 

omvårdnad getts (Richard & Noerager Stern, 1991).  

 

“…when you see your name at the top of the bed space, I feel more 

responsible than I did before and more accountable, and I feel that it 

is my name and if anything goes wrong it’s going to reflect on me. So I 

think it makes you a lot more aware of your responsibility, particularly 

in dealing with relatives…” (Goode & Rowe, 2001, p. 299)   

 

"When I admit my primary patient, I do an assessment and evaluate 

the person. I find out what brought the patient to the hospital and then 

begin to consider those relevant aspects in his life that affects his well-

being. What I am basically doing is sifting through pieces of 

information, physical, social, psychological and emotional aspects and 

trying to provide diagnostic nursing assessment, then developing 

appropriate nursing plans for my patients." (Richard & Noerager 

Stern, 1991, p. 59)  

 

”I am very glad to be able to totally care for some patients and to 

follow up on them, particularly those who are very sick and need a lot 

of care. I find it vary important not only for me, but more importantly 

for them.” (Jonsdottir, 1999, p. 238) 

 

Att samarbete och kommunikation är avgörande 
Sjuksköterskor kände att det var lättare att tolerera och respektera andra synsätt, olika tankar 

och åsikter då primary nursing medförde ett ökat medvetande om andra synsätt (Laakso & 

Routasalo, 2001; Richard & Noerager Stern, 1991) och de förväntade sig detsamma tillbaka 

(Richard & Noerager Stern, 1991). De kände att det fanns en bättre definierad kamratskap och 

sammanhållning, beroende på flexibilitet i den egna disciplinen, men även med andra i hälso- 

och sjukvårdsteamet. Detta spelade en vital roll för att upprätthålla sjuksköterskeprofessionen. 

Sjuksköterskor ansåg att organisation och planering av omvårdnad var ett kollektivt arbete, 

där de hade alla patienters välfärd i tanken och därför delade förslag, idéer, erfarenheter och 

feedback med varandra och andra i hälso- och sjukvårdsteamet. De betonade samarbetet då 

det gav en ökad kunskap av patientomvårdnaden och dessutom behövde omvårdnadsplaner 

diskuteras och förklaras (Jonsdottir, 1999; MacGuire & Botting, 1990; Manley et al., 1997; 

Richard & Noerager Stern, 1991; Thomas, 1992). En del sjuksköterskor var ovilliga att hjälpa 

patienter som inte var hennes egna (Perälä & Hentinen, 1989) och en del hade svårigheter att 

omdirigera undersköterskor till att vårda enligt primary nursing (Jonsdottir, 1999), vilket 
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kunde tillintetgöra det i övrigt goda patientarbetet som sjuksköterskan gjort (Thomas, 1992) 

och därför var en del ovilliga att koordinera och samarbeta med dem (Jonsdottir, 1999).  

 

Sjuksköterskor hävdade att kommunikation var ett av deras ansvarsområden, vilket var 

avgörande för att de skulle kunna uppfylla sitt ansvar gentemot patienterna och ha ansvar för 

omvårdnaden även när de inte var på plats (Thomas, 1992). Sjuksköterskor kunde inte vara 

närvarande 24 timmar per dygn och därför förväntades de hålla och höll medarbetare 

informerade genom uppdaterad, specifik och informativ information i form av diskussioner, 

konferenser, skriftliga rapporter och dokumentering i omvårdnadsplanen. Sjuksköterskor 

klargjorde i omvårdnadsplanen vart de var på väg i fråga om planering och hur patientens 

omvårdnad var upplagd. Sjuksköterskor litade på att den övriga personalen gjorde 

uppföljningar och såg till patientens behov då sjuksköterskan var borta och de litade på att 

medarbetarna skulle ge den bästa vården med tanke på patientens integritet. För en 

fungerande kommunikation ansåg sjuksköterskor att det krävdes ömsesidig respekt. 

(MacGuire & Botting, 1990; Richard & Noerager Stern, 1991). En del sjuksköterskor menade 

att de nu tog bättre hand om dokumentationen (Jonsdottir, 1999; Perälä & Hentinen, 1989) 

relaterat till behovet att använda omvårdnadsprocessens struktur (Perälä & Hentinen, 1989). 

Sjuksköterskor kände patienterna bättre och kunde lämna mer relevant och exakt information 

om dem till medarbetare. Det var därmed även lättare att diskutera olika aspekter gällande 

deras patienter. Sjuksköterskor hävdade att de muntliga rapporterna möjliggjorde för 

medarbetarna att vara underrättade om alla patienter (MacGuire & Botting, 1990; Perälä & 

Hentinen, 1989) 

 

Sjuksköterskor ansåg sig fungera som en nyckelperson, länk eller kommunikationscentral, 

vars uppgift, förutom att se till patientens bästa, var att bygga upp ett samförstånd mellan 

patienten och annan hälso- och sjukvårdspersonal (Leach, 1993: Manley et al., 1997; Richard 

& Noerager Stern, 1991). De betonade kommunikationen (Richard & Noerager Stern, 1991) 

och att den hade förbättrats, men att mer kommunikation behövdes mellan 

omvårdnadspersonal och medicinsk personal. Sjuksköterskor ansåg att det var lätt att förlora 

kontakten med övriga avdelningen då de var upptagen med sina patienter. Sjuksköterskor 

konstaterade att ett visst informationsbehov fanns då hon inte alltid var tillgänglig, men att de 

kände att det ibland kunde vara svårt att få information från vissa sjuksköterskor om deras 

patienter. Delade meningar rådde om huruvida de hade tillräckligt med information om andras 

patienter eller inte (Furlong, 1994; MacGuire & Botting, 1990). En del sjuksköterskor 
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missuppfattade andras försök att få information om deras patienter som kontroll och 

iblandning, då dessa egentligen bara hade alla patienters välfärd i tanken (Jonsdottir, 1999; 

MacGuire & Botting, 1990). Sjuksköterskor kände att när den ansvariga sjuksköterskan var 

otillgänglig, kunde det förekomma vissa svårigheter i kommunikationen med patientens 

närstående (MacGuire & Botting, 1990; Perälä & Hentinen, 1989). 

  

“I respect others’ opinions and I expect the same thing from them. I expect 

that someone will not change my plan of care without justifiable reasons. 

On the other hand, there are different ways of doing things with the same 

basic principles. I have to respect that as well.” (Richard & Noerager Stern, 

1991, p.56) 

 

”…obviously, yes we are still one ward. Maybe it’s me not interpreting it 

[primary nursing] properly that we are sort of one team caring for, well, we 

have the welfare of all the patients in the ward in our mind.” (MacGuire & 

Botting, 1990, p. 1123) 

 

“Thinking about my patient, I need to make sure, maybe I will not be 

here tomorrow, then they need to read the care plan more carefully and 

do what I expect of them.”  (Jonsdottir, 1999, p. 240) 

 

”the ability to build a rapport with my patient, their family, the multi-

disciplinary team and significant others.” (Manley, Hamill & Hanlon, 1997, 

p. 281) 

 

Att patienter och anhöriga blir nöjda och trygga 
Sjuksköterskor ansåg att primary nursing hade haft en påverkan på patientomvårdnaden, 

vården hade förbättrats och var mer systematisk. Aktiviteter på avdelningen hade också 

utvecklats och från patienter och deras anhöriga fick sjuksköterskor höra kommentarer om en 

förbättring sedan införandet av primary nursing (Laakso & Routasalo, 2001; MacGuire & 

Botting, 1990; Perälä & Hentinen, 1989). Primary nursing bröt upp den dagliga rutinen, vilket 

gjorde att sjuksköterskor gav en individuell vård. De hade fler möjligheter att erbjuda en 

holistisk vård, då det i organisationstermer fanns en ansvarig sjuksköterska till patienten och 

en sjuksköterskekollega som agerade när den ansvariga sjuksköterskan inte var i tjänst 

(Furlong, 1994; Jonsdottir, 1999; Laakso & Routasalo, 2001). Enligt Jonsdottir (1999) och 

Laakso och Routasalo (2001) uppfattade sjuksköterskor patienter som mänskliga och unika 

individer och de sågs inte längre som en enda massa eller som ett objekt, vilket förut var fallet 

när alla skulle behandlas lika. I Perälä och Hentinens (1989) studie visade det sig att 

sjuksköterskor ansåg att patienter som inte tilldelades en primary nurse inte fick vård på lika 

villkor och personalen rapporterade problem i samband med försäkran om kontinuiteten när 

det gällde patientvården. 
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Sjuksköterskor uppmuntrades genom den rådande organisationen att sitta ner och prata med 

patienter och de kunde generellt avsätta mer tid för dem och deras behov, vilket uppskattades 

av sjuksköterskor. De ansåg att detta var en väsentlig del i arbetet, jämfört med tidigare då 

fokus låg på städning samt service av utrustning och det accepterades inte att tid lades på 

patienterna mer än vid själva vårdutförandet (MacGuire & Botting, 1990; Jonsdottir, 1999; 

Laakso & Routasalo, 2001; Leach, 1992; Manley et al., 1997). Enligt sjuksköterskor fanns en 

ökad självsäkerhet i kommunikationen med patienter och anhöriga, vilket ledde till en djupare 

kontakt (Laakso & Routasalo, 2001; Manley et al., 1997). Sjuksköterskor fann att patienter 

genom den förbättrade omvårdnadsrelationen kunde bygga upp sitt självförtroende och de 

kunde säga saker till sjuksköterskor som de normalt annars inte skulle säga, detta för att de 

såg sjuksköterskor som en vän. Sjuksköterskor upplevde att de kunde skratta och skämta med 

patienterna och dessa samtal och diskussioner ledde till etableringen av en närmare relation 

till patienten och därmed blev det även lättare att lösa patientens problem (Jonsdottir, 1999; 

MacGuire & Botting, 1990). Sjuksköterskor kände att de genom den nära relationen fick en 

förbättrad kännedom och förståelse för patienterna och deras tillstånd, vilket gjorde det lättare 

att möta varje enskild patients behov. Sjuksköterskor kunde bättre bedöma patientens 

förmågor och lade större vikt vid att tillgodose de psykosociala behoven (Furlong, 1994; 

Goode & Rowe, 2001; Jonsdottir, 1999; Manley et al., 1997; MacGuire & Botting, 1990; 

Perälä & Hentinen, 1989). Det var lättare att övervaka tillståndet och de fysiska eller psykiska 

förändringar som kunde uppstå, såsom humörsvängningar, men även läkemedelseffekter 

(MacGuire & Botting, 1990). Sjuksköterskor menade även att det var lättare att acceptera en 

patients beteende och rastlöshet, då de hade vetskap om vad som låg bakom förändringen 

(Laakso & Routasalo, 2001).  

 

Sjuksköterskor upplevde att kontinuiteten gynnade relationen med patient och anhöriga 

(Goode & Rowe, 2001: Jonsdottir, 1999; Manley et al., 1997) och möjliggjorde för en djupare 

ömsesidig påverkan för både sjuksköterskor och patienter (Perälä & Hentinen, 1989). Den 

närmare relationen var en av de viktigaste vinsterna med primary nursing (Jonsdottir, 1999). 

När det gäller sjuksköterskors relation till patienten och dennes familj var det viktigt att göra 

ett första inledande samtal rörande patienten för att kunna etablera tillit. Detta gjorde det 

möjligt att dels lära känna patienter och dels dennes familj, vilket satte sin karaktär under hela 

omvårdnadstiden (Richard & Noerager Stern, 1991; MacGuire & Botting, 1990).  
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Sjuksköterskor beskrev att de uppmärksammade patienters önskan genom att de tillfrågade 

och gav mer inflytande till patienten gällande beslut, vilket ledde till en förbättrad, 

professionell och individualiserad vård och därmed ökade patienttillfredsställelsen (Furlong, 

1994; Laakso & Routasalo, 2001; Leach, 1992; MacGuire & Botting, 1990; Richard & 

Noerager Stern, 1991). Sjuksköterskor beskrev att patienterna uttryckte att de var nöjda över 

att ha sin egen sjuksköterska och över att anhöriga kunde ringa och fråga efter denna. 

Sjuksköterskor ansåg att patienter och anhöriga visste vilken sjuksköterska de skulle kontakta, 

förutom då de inte förstod eller var medvetna om information som sjuksköterskor gav.  

Sjuksköterskor ansåg att detta var viktigt för patienter och anhöriga, då det gav trygghet, tillit 

och tillfredsställelse i omvårdnaden.  Relationen till de anhöriga var allmän och delaktig och 

sjuksköterskor uppfattade dem inte längre som en röst i telefonen utan kunde föreställa sig ett 

ansikte (Goode & Rowe, 2001; Jonsdottir, 1999; Laakso & Routasalo, 2001; MacGuire & 

Botting, 1990; Manley et al., 1997;). I Laakso och Routasalos (2001) studie ansåg 

sjuksköterskor att den förbättrade relationen gav mindre tveksamheter när det gällde att ta 

kontakt med anhöriga och att sjuksköterskorna spontant kunde stanna upp och prata med dem. 

Motstridiga resultat fann MacGuire och Botting (1990) som kom fram till att sjuksköterskor 

beskrev kontakten med anhöriga som både skrämmande och icke skrämmande, på grund av 

kraven de ställde och därför undveks kontakt ibland. 

  

“Well we share this view that we don´t want to treat our residents as a 

single mass. You know that the care we provide could be individually 

tailored so that we can give much more time to one resident than another 

without feeling bad about it. “ (Laakso & Routasalo, 2001, p. 479) 

 

“There´s more depth to the conversation now…It´s not just the weather 

we talk about but life and death.” (Jonsdottir, 1999, p. 480) 

 

"It is important that I establish trust and rapport initially, which sets the 

tone of my relationship with the patient and family throughout the 

hospitalization."  (Richard & Noerager Stern, 1991, p. 59) 

 

Att känna tillfredsställelse i arbetet och samtidigt hinder och krav 
Sjuksköterskor var tillfredsställda i arbetet på grund av omvårdnadens höga standard och 

kvalité, patientrelationen, ansvaret och den personliga utvecklingen (Furlong, 1994; Laakso & 

Routasalo, 2001; Goode & Rowe, 2001; MacGuire & Botting, 1990 ). De uppfattade ett större 

engagemang i primary nursing än i övriga organisationsmodeller, då vetskapen om att de var 

ansvariga för omvårdnadsresultatet för sina patienter ökade intresset och engagemanget för 

jobbet (Thomas, 1992). Enligt Jonsdottir (1999) och Manley et al. (1987) var sjuksköterskor i 

primary nursing systemet mer ambitiösa och kände sig mer involverade i patienten, vilket 
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MacGuire och Botting (1990) beskrev som att sjuksköterskor har en vilja att patienterna 

skulle komma upp, komma igång och komma hem.  

 

Sjuksköterskor ansåg att arbetsplatsens atmosfär var vänligare, mer öppen, avspänd och 

mindre stressig, vilket gjorde att de bättre kunde hantera sina arbetssituationer (Laakso & 

Routasalo, 2001; MacGuire & Botting, 1990; Manley et al., 1997). Sjuksköterskor 

uppfattande sitt arbete som primary nurse annorlunda, utmanande samt förnyande och det 

gällde därför att finna nya tillvägagångssätt i arbetet. De var medvetna om att ansvaret för 

utvecklingen låg hos varje enskild individ och funderade över hur de skulle kunna utföra 

förbättringsarbetet för att gynna patienten (Jonsdottir, 1999; Laakso & Routasalo, 2001; 

MacGuire & Botting, 1990; Thomas, 1992 ). 

 

Sjuksköterskor gav stöd till sina medarbetare när behovet fanns, till exempel vid samtal med 

anhöriga (MacGuire & Botting, 1990), däremot fann Manley et al. (1997) att stödet uteblev 

hos nyutbildad personal, trots att de hade bristande kunskap och erfarenhet, men stöd kunde 

dock erhållas om de tillhörde ett team. Sjuksköterskor var eniga i stödet av primary nursing 

(MacGuire & Botting, 1990), då modellen generellt fungerade bra för alla, både för patienter 

och personal (Jonsdottir, 1999; Perälä & Hentinen, 1989). Problemen som de hade förutspått 

innan införandet av primary nursing var inte heller lika allvarliga som de först hade trott 

(Perälä & Hentinen, 1989).  

 

Sjuksköterskor fann rollen som primary nurse önskvärd, intressant och berikande. De flesta 

hade fördelaktiga attityder eller beskrev positiva förändringar i beteendet sedan 

implementeringen av primary nursing. Sjuksköterskor var nöjda, värderade högt och var 

mindre frustrerade över att kontinuerligt kunna ta hand om samma patient (Jonsdottir, 1999; 

Manley et al., 1997; Perälä & Hentinen, 1989). Good och Rowe (2001), Jonsdottir (1999), 

Manley et al. (1997) samt Richard och Noerager Stern (1991) fann i sina studier att 

sjuksköterskor kände att ansvarsförpliktelsen kunde ge upphov till olika svårigheter som 

trötthet, frustration och fysisk samt emotionell stress vid omvårdandet av kritiskt sjuka 

patienter och svårhanterliga patienter eller anhöriga. Perälä och Hentinen (1989) fann att en 

del sjuksköterskor såg sin roll som ointressant, arbetsam, svår och frustrerande när tiden inte 

räckte till för patienterna. Rollen var samtidigt en utmaning som tvingade dem att lära sig, 

tillägna sig ny kunskap och stärkte den kritiska reflektionen. Goode och Rowe (2001) fann i 

sin studie att sjuksköterskor tyckte det var svårt att upprätthålla någons liv genom omvårdnad, 

när läkaren konstaterade att det inte fanns något mer att göra. Det kunde vara frustrerande och 
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gå på deras nerver att alltid behöva omvårda samma patient och därför var det viktigt att 

sjuksköterskor fick hjälp och avlastning av kollegor. Långtidsomvårdnad gjorde det svårt för 

sjuksköterskor att hålla moralen uppe och skapade ett behov av omfördelning av patienter. Att 

ständigt se samma ansikte och prata om samma saker ansåg sjuksköterskor var frustrerande 

för både sig själva och sina patienter och därför ansåg de att det inte var rätt att ha kvar 

samma sjuksköterska under hela vårdtiden, speciellt vid en intensivvårdsavdelning där 

omvårdnaden är väldigt nära (Goode & Rowe, 2001). 

 

Sjuksköterskor nämnde att avdelningens ledning var opassande när det gäller svårigheter i 

informationsöverföringen och att det fanns angelägenheter som ingen i ledningen tog tag i 

(Perälä & Hentinen, 1989). Sjuksköterskkor ansåg att primary nursing var känsligt för yttre 

förändringar, såsom låg bemanning och de ansåg att bemanningen var otillräcklig. De var 

oroliga över att arbetsbördan blev ojämnt fördelad, vilket gjorde sjuksköterskor missnöjda och 

kunde leda till osämja. Trots den låga bemanningen rapporterade sjuksköterskor ett flertal 

viktiga vinster, exempelvis förbättrad patientrelation och dokumentation (Jonsdottir, 1999; 

Laakso & Routasalo, 2001). Vid låg personalbemanning gav sjuksköterskor sina patienter 

mindre uppmärksamhet och problemen uppstod när de efterfrågades men inte kunde vara 

tillgängliga. Vidare ansåg sjuksköterskor att det uppstod kommunikationsproblem för 

deltidspersonal på grund av timmarna de arbetade, exempelvis kunde en del inte närvara vid 

morgonrapporten och de kunde inte heller personligen lämna över patientinformation till 

personalen på kommande skift. Detta ledde till ett utanförskap för dessa sjuksköterskor, men 

de poängterade att detta problem skulle ha funnits oavsett vilken organisationsmodell som 

tillämpades (MacGuire & Botting, 1990). 

 

Sjuksköterskor ansåg att det fanns ett behov av stöd, utbildning och information inför 

införandet av primary nursing och de måste vara medvetna om att de inte visste allt. 

Sjuksköterskor kände ett behov av bestämmelser gällande omvårdnad av svårhanterliga och 

långtidspatienter (Goode & Rowe, 2001). De ansåg att utbildning i primary nursing var 

nödvändigt för den professionella utvecklingen (Jonsdottir, 1999). 

 

“I find that I think differently. If I am responsible, I am more alert. 

Yes, no doubt it is more challenging”. (Jonsdottir, 1999, p. 240) 

 

“Also a very critically ill patient who is nearly all multiple inotropes 

and their heart rate and their blood pressure is very unstable and you 

just cannot keep your eyes off the monitor for nearly a six hour shift or 
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a twelve hour shift… it’s very tiring and very stressful.” (Goode & 

Rowe, 2001, p. 299) 

 

“I think that this organization of care is more sensitive to external 

changes such as changes in staffing ... Even though it is in many ways 

much, much better it is also more fragile. It depends on stability, but 

stability is something that we do not have”. (Jonsdottir, 1999, p. 240) 

 

Diskussion 
Syftet med vår litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors upplevelser av primary nursing. 

Analysen resulterade i fyra slutkategorier; att ta ansvar och vara självständig, att samarbete 

och kommunikation är avgörande, att patienter och anhöriga blir nöjda och trygga, att känna 

tillfredställelse i arbetet och samtidigt krav och hinder. 

 

I kategorin ”Att ta ansvar och vara självständig” fann vi att sjuksköterskor upplever ett ökat 

ansvar och en ökad ansvarsskyldighet för patientomvårdnaden. Sjuksköterskor uppskattar 24-

timmarsansvaret för sina patienter, vilket innefattar bedömning och identifiering av patientens 

behov samt implementering och utvärdering av omvårdnadsåtgärder. Holden (1990) 

konstaterade att omvårdnadsprofessionen har blivit allt mer självständig. Enligt Mrayyan 

(2004) var detta till följd av olika förändringar som påverkat hälso- och sjukvården och som 

lett till en decentralisering av beslutsfattandet, från ledningsnivå till sjuksköterskorna själva. 

Holden (1990) menade att det professionella ansvaret kommer att öka i takt med att 

sjuksköterskan hålls ansvarig för sina beslut och handlingar. Detta ger sjuksköterskan frihet 

att välja sina handlingar och interventioner, samtidigt som hon har ansvar för att göra rätt val i 

den kliniska situationen.  

 

Svalander (1987, s. 18) hävdade att ansvar var ett centralt begrepp inom primary nursing, 

dock påpekade han att de engelska begreppen responsibility och accountability saknade 

motsvarigheter i det svenska språket. Responsibility innebar att individen själv tog på sig 

ansvaret, medan accountability som är karaktäristiskt för just primary nursing, innebar att 

individen hölls ansvarig för sina handlingar. Därmed fanns det dels en relation mellan 

sjuksköterskan och patienten där den föregående tog ansvar och dels en relation mellan 

sjuksköterskan och överordnad varvid den sistnämna höll sjuksköterskan ansvarig. Ansvaret 

avsåg ett ömsesidigt förhållande där ansvar åtogs mot att sjuksköterskan fick de befogenheter 

och den självständighet som krävdes för uppgiften (Svalander, 1987, s. 18). I vår 

litteraturstudie fann vi i likhet med detta att sjuksköterskor gör skillnad mellan att de dels tar 

ett personligt ansvar för sina handlingar och dels att ledningen håller dem ansvariga. Att 

hållas ansvarig för omvårdnaden medför ett moraliskt ansvar för sjuksköterskans 
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bedömningar och handlingar, vilka ska kunna förklaras och motiveras. I ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) framgår att omvårdnaden har en etisk 

dimension, vilken medför att sjuksköterskan har ett moraliskt ansvar för sina bedömningar 

och handlingar, som skall främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. 

Detta sker bland annat genom att sjuksköterskan ger en individuell omvårdnad, med respekt 

för patientens autonomi och konfidentalitet och sjuksköterskan är dessutom ytterst ansvarig 

för sitt sätt att utöva yrket.  

 

Vidare fann vi i vår litteraturstudie att sjuksköterskors ansvar för patienter inte enbart kommer 

genom yrkesrollen, utan ansvaret ligger djupare än så. Det handlar om människans ansvar för 

sina medmänniskor, det ömsesidiga beroendet. Løgstrup (1994, s. 41-42, 48, 50-51) hävdar att 

det normalt finns en naturlig tillit som medför ett utelämnande och en sårbarhet för individen 

och det är därför det inte går att interagera med en annan människa utan att hålla en del av den 

andra människans liv i sina händer. Tilliten medför, oberoende av omständigheter och 

karaktär, ett krav om att ta vara på detta liv som personen har i sina händer, då vi genom vår 

hållning till den andre bidrar till att ge varandras värdar dess gestalt. Kravet är outtalat och 

behöver inte vara liktydigt med människans uttalade önskan och krav, det är ett krav på kärlek 

och inte eftergivenhet, vilket medför en utmaning i att avgöra vad som är bäst för den andre.   

 

Bedömning, planering, implementering och uppföljning av omvårdnadsinterventioner 

förutsätter att sjuksköterskor använder sina ledaregenskaper och organiserar, samarbetar och 

kommunicerar för att genomföra omvårdnaden och uppfylla sitt ansvar. Surakka (2008) fann i 

sin studie att organisation, samarbete och kommunikation var i fokus för nurse managers och 

ledningen hade ingen eller endast mycket lite involvering i den direkta och indirekta 

patientomvårdnaden. Ledarrollen är central för vårdavdelningen och kan inte överlämnas, 

däremot kan ledaren delegera ansvaret för aktiviteter utan att överlämna sitt ledarskap. I vår 

studie kom vi fram till att även om sjuksköterskor har en ledarroll, så bibehåller de ett ansvar 

och en delaktighet i den indirekta och den direkta omvårdnaden.   

 

Sjuksköterskor i vår studie beskriver en ökad självständighet, relaterad till det ökade ansvaret 

och ansvarskyldigheten. De uppskattar denna autonomi, som stärks av den ökade 

involveringen i patienter och närstående och av känslan av att de ger en professionell 

omvårdnad. Berti, Braga, Godoy, Spiri och Bocchi (2008) fann i sin studie att autonomi fanns 

inneboende i individen, men professionell autonomi förutsatte titeln sjuksköterska, 

självförtroende och kunskap. Även om tid erbjuds för att uppnå autonomi, kan denna aldrig 
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bli absolut. Självförtroendet byggdes upp genom en vänlig, öppen och respekterande atmosfär 

och förbättrades när problem löstes utan påbud. Konfrontation, att inte ha ett eget 

ansvarsområde, att behandlas dåligt från ledningen, att läkare skyller ett dåligt 

behandlingsresultat på sjuksköterskans omvårdnad, inte läser omvårdnadsplanen eller inte 

accepterar sjuksköterskans fysiska undersökning försämrade för sjuksköterskans autonomi. 

Vidare fann författarna att sjuksköterskans autonomi, förutsätter kontroll över allt som händer 

på avdelningen, bland annat för att undvika motsägelser mellan de medicinska och 

omvårdnadsmässiga målen (Berti et al., 2008) .  

 

I kategorin ”Att samarbete och kommunikation är avgörande” framkom att respekten, 

sammanhållningen och samarbetet mellan varandra som sjuksköterskor är förbättrad. Detta 

genom förståelsen för den organisation som råder och genom att var och en tar sitt eget ansvar 

gentemot patienten. Vårt resultat i litteraturstudien visar på att samarbetet måste förbättras 

mellan sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal, annars kan patientens 

individuella omvårdnad raseras. I en studie av Skei (2008) beskrev sjuksköterskor olika 

faktorer som försvårade kommunikationen och samarbetet med övrig hälso- och 

sjukvårdspersonal. Bland annat nämner de att de olika yrkeskategorierna har olika 

förväntningar och prioriteringar, vilket kan ställa till problem då dessa inte överensstämmer. 

Sjuksköterskor kände sig även emotionellt belastade, på så sätt att de kunde känna sig 

ensamma, hjälplösa, misstrodda och behandlas respektlöst av läkare.    

 

Vi fann i vår litteraturstudie att skriftlig och muntlig kommunikation är viktig. Tillit i gruppen 

är en förutsättning för att kommunikationen ska fungera då sjuksköterskor inte kan vara 

närvarande under dygnets alla 24 timmar, alla dagar. Då är skriftlig kommunikation 

avgörande för patientens vård och välbefinnande. Socialstyrelsen (2008, s. 7) skriver i 

Kommunikation i vården, i tema patientsäkerhet om en studie som gjorts i Australien där de 

fann att kommunikationsproblem är den största orsaken till att vårdskador uppstått hos 

patienter och därefter kommer vårdskador som uppkommit på grund av kompetensbrist. Vi 

fann även att sjuksköterskor genom muntlig kommunikation, gör det möjligt att ge och ta 

emot information om alla inneliggande patienter, även patienter som de inte har direkt ansvar 

över. Socialstyrelsen (2008, s. 8-10) menar att det är viktigt att all relevant information 

vidarebefordrades till övrig vårdpersonal, detta för att kunna ge bästa möjliga omvårdnad till 

patienterna. 
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I kategorin ”Att patienter och anhöriga blir nöjda och trygga” framkommer det att 

sjuksköterskor ser sina patienter som enskilda individer och ger dem en personlig omvårdnad. 

Att känna och förstå patienten gör det lättare att identifiera specifika behov och då tid tas för 

att sätta sig in i omvårdnaden för den enskilda patienten kan sjuksköterskor i vår studie 

tillämpa begreppet knowing the patient. Enligt Radwin (1995) består knowing the patient av 

två komponenter: sjuksköterskans förståelse för patienten och valet av individuella 

interventioner. Sjuksköterskan tillämpade sin kunskap om patienten i beslutsfattandet, för att 

förstå och behandla patienten som en unik individ. Detta ledde till att patienter blev igenkända 

och behandlades som individer, sjuksköterskor fick en ökad kunskap och kompetens som 

kunde användas i beslutsfattandet, det skapades förändringar i omvårdnadens struktur samt att 

de positiva patienteffekterna gynnades (Radwin, 1995). I vår litteraturstudie beskriver 

sjuksköterskor att de behandlar varje patient som en unik individ och att den ökade kunskapen 

och kännedomen om patienten är värdefull i beslutsfattandet och leder till valet av individuellt 

anpassade omvårdnadsåtgärder. Omvårdnadens fokus har ändrats till patienten som helhet, 

vilket bland annat lett till en djupare och öppnare patient-sjuksköterskerelationen. Suhonen, 

Vällimäki, Katajisto och Leino-Kilpi (2007) fann i sin studie att ökad bemanning och 

kompetens inte påverkade patienternas uppfattning av individualiserad vård, däremot kom de 

fram till att primary nursing gynnade denna positivt. Vidare drar författarna slutsatsen att 

kvalitén i interaktionen mellan sjuksköterska och patient måste förbättras för att underlätta 

den individualiserade vården. Detta styrker vårt resultat där vi fann att sjuksköterskor anser att 

de ger en individuell omvårdnad. Detta möjliggörs av den förbättrade patient-

sjuksköterskerelationen som leder till att sjuksköterskan får en ökad kunskap om patienten. 

 

Vårt resultat visar på att relationen och kommunikationen är förbättrad och fördjupad, då 

sjuksköterskor kan avsätta mer tid för sina patienter. En god relation är en förutsättning för att 

sjuksköterskor ska kunna ge en god omvårdnad, vilket i sin tur resulterar i att patienter och 

anhöriga känner sig nöjda och trygga med omvårdnaden. Moyle (2003), Richardson (2002) 

och Walker (2002) fann i sina studier att sjuksköterskor genom den professionella och 

personliga interaktionen, samt genom sina handlingar, visade intresse och spenderade tid, 

konverserade och lyssnade till patienten. Detta gav upphov till en personlig och vänskaplig 

relation, där patienterna kände en kontakt med sjuksköterskan. När relationen präglades av 

interaktion och en positiv attityd kände patienterna en ökad känsla av hälsa, välmående, stöd, 

lättnad, respekt, empati, humor, vänlighet, individualiserad vård, att bekymmer 

uppmärksammades samt att de gavs information, råd och uppmuntran till självhjälp. Vidare 
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sammanfattar Myhrvold (2003) att sjuksköterskans interaktion med patienter påverkades av 

effektivitetskrav, fokusering på patienträttigheter och autonomi samt påståenden om 

paternalism.  I vår litteraturstudie fann vi att sjusköterskor beskrev att de nu engagerar och gör 

patienterna mer delaktiga omvårdnaden. Detta är förenligt med hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763) där det framgår att vården skall utformas och genomföras med respekt för 

individens integritet och självbestämmande. Behandlingen och vården ska så långt det är 

möjligt ske i samråd med patienten, detta för att öka patientens känsla av trygghet och 

delaktighet i vården.  

 

I kategorin ”Att känna tillfredställelse i arbetet och samtidigt krav och hinder” framkom det 

att sjuksköterskor trots svårigheter är tillfredställda. De är involverade och engagerade i det 

patientnära arbetet. Sjuksköterskor kan se patientens framsteg och tillbakagång, vilket ger en 

helhetssyn. Arbetsatmosfären är bättre och stämningen vid arbetsplatsen upplevs öppnare och 

mindre avstressad, vilket medför att sjuksköterskor bättre kan hantera den situationen de 

hamnar i. I en studie gjord av Tervo-Heikkinen, Partanen, Aalto och Vehviläinen-Julkunen 

(2008) bekräftades tidigare forskningsreslutat som förbinder organisatoriska och 

arbetsmiljöfaktorer med sjuksköterskors arbetstillfredställelse. Enligt författarna är det viktigt 

att se hur olika kulturer och organisationer påverkar arbetsmiljön, men i nuläget finns lite 

kunskap om sjuksköterskors arbetsmiljömässiga situation i den europeiska och skandinaviska 

hälso- och sjukvården. Personalbemanningen, respekten sjuksköterskor kände och 

relationerna påverkade den professionella vårdstandarden genom arbetsrelaterad stress, 

arbetstillfredsställelse, patienttillfredställelse och på både sjuksköterskor och patienters 

trygghet. En professionell arbetsmiljö med tillräcklig personalnivå är bra för sjuksköterskors 

hälsa och tillfredsställelse tillika för patientens tillfredställelse och säkerhet (Tervo-Heikkinen 

et al., 2008).  

 

I vår litteraturstudie fann vi att sjuksköterskor anser att de är ansvariga för att utveckla 

yrkesprofessionen och omvårdnaden. Rosengren et al. (1999) skriver att strukturen och 

innehållet i hälso- och sjukvårdens service har förändrats under de senaste åren och att nu står 

inför krav på ändring. Vidare beskriver Kline och Sanders (1983), Senge, (1994) och Kinlaw 

(1995) (refererad i Rosengren, Kullén Engström & Axelsson, 1999) att inom 

organisationerna, som är i ständig ändring är det viktigt med tillämpning av teorier om 

lärandet. I en lärande organisation kommer kunskap och visioner att förändras och utvecklas. 

Olika specialiteter och nya metoder av behandling håller på att utvecklas för att möta dessa 
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krav då det gäller det mest optimala användandet av resurser och kvalité. Förutsättningar som 

motivation, engagemang, medverkande och personalutveckling är viktigt för att kunna bli 

bättre ledare såväl som medarbetare och arbetstagare (Kline & Sanders, 1983; Senge, 1994; 

Kinlaw, 1995). Mrayyan (2004) konstaterade att ledningens handlingar för att främja 

sjuksköterskan självständighet blev allt viktigare med tanke på den ständiga förändringen 

inom hälso- och sjukvården.   

 

Vi fann i vårt resultat att en del sjuksköterskor känner att kontinuiteten är emotionellt 

påfrestande för dem och därför har de ett behov de ett val att ta kollegor till hjälp. Enligt 

Moyle (2003) kan den känslomässiga påfrestningen även drabba patienter och då bero på att 

relationen blir oetisk, för nära och intensiv varvid patienten blir beroende, förlorar sin 

utveckling och självtillit, vidare kan de enligt Walker (2002) inte avslöja sina bekymmer och 

känner sig förbisedda. 

 

Vi fann också hinder i primary nursing, bland annat är organisationsmodellen känslig när det 

gäller personalbemanning. Låg bemanning gör sjuksköterskor bekymrade över fördelningen 

av arbetsbördan, vilket kan komma till uttryck som missbelåtenhet som kan leda till 

ovänskap. Deltidsarbete skapar problem då det kan utgöra en orsak till otillräcklig 

informationsöverföring. Wadensten, Wenneberg, Silén, Fen Tang och Ahlström (2008) fann 

att omvårdnadens kvalitet påverkades av arbetsbördan och antal anställda. De ansåg att den 

låga bemanningen som råder inte är i proportion till patienternas omvårdnadsbehov, vilket 

ledde till missnöjdhet och stress bland sjuksköterskor. Enligt Suhonen et al. (2007) är det inte 

alltid antalet sjuksköterskor i sig som påverkar vårdkvaliteten, utan även personens personliga 

egenskaper och utbildningsnivå.  

 

Vi fann i vårt resultat att sjuksköterskor anser att information och utbildning är av vikt. 

Sjuksköterskor har även ett behov av att medvetandegöra okunskap. Genom att främja för 

utbildning och information får de en ökad kännedom, vilket i sin tur leder till att 

sjuksköterskor får en ökad professionell utveckling, bättre arbetsmiljö och förståelse för 

organisationens struktur. Enligt Wadensten et al. (2008) är brist på kunskap en orsak till att 

sjuksköterskor måste utbilda varandra och då tas tid från det patientnära arbetet. Trenden av 

utbildning har dominerat under 1990-talet och tidigt 2000-tal. Detta förväntas fortsätta när det 

gäller akutsjukvård och specialiserad vård, övergången från sjukhusvård till primärsjukvård 

samt fortsatta insatser när det gäller att förbättra koordinationen av vård, speciellt med tanke 
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på äldre och kronsikt sjuka. Det är arbetsgivaren som skall förse arbetstagaren med 

professionell utbildning och ansvaret ligger således på dem. Att lära från varandra och att 

diskussioner tillåts ledde till respekt för olika professioners prioriteringar och förväntningar, 

vilket ökade sjuksköterskan förståelse för organisationen restriktioner (Glenngård, Hjalte, 

Svensson., Anell & Bankauskaite, 2005; Tervo-Heikkinen et al., 2008; Aston, Shi, Bollôt & 

Crisp, 2005). Vid byte av organisationsmodell är det viktigt att berörda personalmedlemmar 

får information och tillåts vara delaktiga i beslutsprocessen. Deltagande i omstruktureringen 

påverkade graden av tvivel, ångest och tilltro. En hög grad av delaktighet medförde en hög 

grad av tilltro och en minskning av delaktigheten resulterade i en ökning av tvivel, ångest 

samt minskad tilltro (Rosengren et al., 1999).  

 

Metoddiskussion  

Inom den kvalitativa forskningen brukar begreppen pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet 

och bekräftelsebarhet användas vid bedömning av en studies tillförlitlighet. Pålitlighet syftar 

till datas stabilitet över tid och i olika situationer, och den är beroende av forskarens 

noggrannhet och läsaren ska kunna följa analysen genom forskarens beslutsfattarprocess. 

Trovärdigheten syftat till datas sanningshalt och stärks av att deltagarna känner igen sig i 

sammanhanget och resultatet ska vara kompatibelt med studiedeltagarnas uppfattningar. 

Överförbarhet syftat till den grad resultatet kan överföras till andra sammanhang och grupper, 

till liknande situationer eller deltagare. Bekräftelsebarheten syftar till datas objektivitet och 

läsare ska kunna kan spåra data till orginalkällan (Holloway & Wheeler, 2002, s. 250-251, 

254-255; Polit & Beck, 2004, s. 430, 35-36, 714,716, 734).  

 

Vår litteraturundersökning bygger på en kvalitativ ansats och med det menar vi att vi har haft 

fokus på det upplevda innehållet. Optimalt är då att använda sig av kvalitativa artiklar men i 

vår urvalsprocess av vetenskapliga artiklar har vi valt att inkludera artiklar som använt både 

kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod och valt att exkludera artiklar som genomgående 

använt sig av endast kvantitativ metod, då vi fann att dessa innehållsmässigt, med siffror, 

nummer och statistik inte svarade mot vår studies kvalitativa syfte och då statistik skall tolkas 

är det svårt att fånga upplevelsen. Därmed kan vi ha utelämnat och förbisett eventuellt 

väsentligheter som kvantitativ forskning ger, ett siffermässigt underlag för att precisera hur 

många som upplever olika känslor. I våra analysartiklar har vi valt att fokusera på det 

kvalitativa och manifesta innehållet, något som dock varit svårt då detta varit integrerat i 

statistiken. Vi utökade dock vårt sökande efter artiklar genom att lägga till sökord som 
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exempelvis ledarskap, motivation och organisation. Vi valde att inte ta med dessa artiklar, då 

de fångade chefer, ledare och organisationens upplevelser istället för sjuksköterskors.   

 

När det gäller kvalitetsgranskningen har vi har vi i rapporten valt att specificera och förtydliga 

kriterierna för respektive kvalitetsgrad då vi anser detta ökar studiens pålitlighet. Samtliga 

artiklar i urvalet har kvalitetsgranskats enligt Willman et al. (2006, s. 92-97, s. 154-157). Vi 

har använt oss av att specificera innehållskriterier i artiklarna som svarat mot kriterier och 

granskningsprotokoll för kvalitativa och kvantitativa studier. Dessa har vi sedan 

kvalitetsgraderat enligt en tregradig skala: hög, medel och låg. Vi kom fram till att åtta 

artiklar hade hög kvalitetsgrad och två artiklar hade medel. Vi valde att exkludera artiklar med 

låg kvalitet för att höja tillförlitligheten och trovärdigheten i vår studie, då delar av kontexten, 

analysen och resultatet i artiklarna inte framgick tydligt.  

 

Metoden vi använt oss av är en kvalitativ innehållsanalys därför att det är en lämplig metod, 

utifrån studiens syfte, att beskriva sjuksköterskors upplevelse av primary nursing. I kvalitativa 

studier presenteras ofta resultatet och tolkningar i resultatdelen, då tolkning ofta är en del av 

den kvalitativa forskningen och ger mening och klarhet åt det funna resultatet (Holloway & 

Wheeler, 2002, p. 273; Polit & Beck, 2004, p. 616). Vi började med att extrahera textenheter 

utifrån artiklarna vi funnit. Det fanns en del problem med att författarna presenterat sina 

tolkningar i resultatdelen, vilket gjorde det svårt att särskilja författarens tolkningar från det 

manifesta innehållet. Vi försökte efter bästa förmåga att eliminera de tolkningar som fanns 

och vi valde att extrahera hälften var, för att kunna kontrollera varandras textenheter mot 

originaltexten och på så sätt stärka analysens trovärdighet under arbetets gång. Vid 

kondensering fokuserade vi på det manifesta innehållet och även om textmassan reducerades, 

frångick vi inte från dess kärna, vilket ytterliggare stärker trovärdigheten. Vi har fördelat 

arbetet i studien genom att vi läst artiklarna var för sig för att sedan träffas och diskutera 

artiklarna, i ett led att extrahera textenheter. Vi har sedan granska varandras extraherade 

textenheter och jämfört den med artiklarnas innehåll. Vi översatte textenheterna, och för att 

minimera risken för språkliga variationer och missar behöll vi originalspråket så långt det var 

möjligt, det vill säga fram till fjärde kondenseringen som då blev en svensk att-sats. Vid 

eventuella oklarheter i översättningen använde vi dessutom Nordstedts Stora engelska 

ordboken (1980). Vid kondenseringen tog vi små steg, vi förde samman att-satserna från ett 

stort antal och sammanförde och reducerade dessa till fyra slutgiltiga kategorier. Vi har under 

hela arbetets gång varit två, vi har kontinuerlig granskat varandras textenheter, kondensering, 
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kodning för att sedan delge detta och få feedback vid seminarier och handledare samt andra 

studiekamrater. När det gäller överförbarheten har vi använt oss av artiklar med olika 

kontexter där primary nursing tillämpats på exempelvis akutavdelningar, 

intensivvårdsavdelningar, äldreboenden och psykiatriska vårdavdelningar och detta stärker att 

vårt resultat kan överföras till liknande kontext. 

 

Slutsats 

Vi fann att primary nursing har både för- och nackdelar. Fördelarna var de olika faktorerna 

som gav arbetstillfredställelse i egenskap av omvårdnadens höga standard och ett djupare 

engagemang för patienten.  Nackdelarna var det enskilda ansvaret gentemot patienten som 

kunde ge upphov till svårigheter som frustration, fysisk och emotionell stress, trötthet 

speciellt vid omvårdandet av kritiskt sjuka patienter och svårhanterliga patienter eller 

anhöriga. Omvårdnadsproblemet som sjuksköterskor uppfattade var ansvaret och det som en 

organisatorisk fråga, i form av antalet patienter som sjuksköterskor ska ansvara över. I 

primary nursing hålls sjuksköterskan ansvarig för den patientnära omvårdnaden, men för att 

kunna förverkliga en god individuell omvårdnad på patientens villkor, behövs stöd och 

utbildning från ledningens sida när de gäller de krav och hinder som försvårar för 

professionens självständighet. Trots att primary nursing introducerades redan på 1960-talet, 

har genomslagskraften inom svensk hälso- och sjukvård inte varit stor. En förklaring kan vara 

att den hierarkiska organisationen som länge varit rådande inte tagit till sig av primary 

nursing, eftersom att denna modell tillämpas vid en tillplattad hierarki där beslutsfattandet är 

decentraliserat. Någon nyare vetenskaplig forskning finns inte på ämnet, men det bör 

utforskas vidare, då vi anser att primary nursing har många fördelar som sjuksköterskorna och 

ledning bör ta del av. Mer kvalitativ forskning behövs på området och särskilt med avseende 

på ledningens påverkan.   
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