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Abstrakt 
 
Ett av patientens främsta behov under sjukhusvistelse är att få 
information angående sin hälsa och pågående vård. 
Informationsutbytet under en sjukhusvistelse sker till största del 
under en rond. Studier visar att patienter upplever bristande 
bemötande och information vid olika kontakter som patienten 
har med vården. Syftet med studien var att beskriva patienters 
erfarenheter, upplevelser och förväntningar av rond. Denna 
studie genomfördes med en kvalitativ ansats, datainsamling 
skedde med semi-strukturerade intervjuer och data analyserades 
med tematisk innehållsanalys. Resultatet visar att patienter 
upplever att ronden är vårdens vardag och svår påverka. Det 
visar även att ronden sker under tidspress och att patienterna 
inte alltid hinner ställa sina frågor eller hinner få svar. 
Patienterna beskriver att ett sjukdomstillstånd kan leda till 
känsla av sårbarhet och ronden kan då innebära en känsla av 
utsatthet över att inte blir sedd som den person man är. 
Sammanfattningsvis kan ett bra bemötande och tillfredsställd 
kommunikation leda till ökade möjligheter att skapa en god 
relation och känsla av delaktighet med vårdpersonalen. 
Resultatet visar att det är viktigt med ett respektfullt och värdigt 
bemötande och att lyssna och skapa tillfällen till samtal för att 
kunna få en bra relation under ronden. Vårdpersonalens 
förståelse om patientens upplevelser och behov bidrar därmed 
till att kunna bemöta patienten tillfredsställande och tillgodose 
patientens behov bättre.   
 

 
 
Nyckelord; patient, upplevelse, rond, kvalitativ, tematisk 
innehållsanalys, semi-strukturerad intervju, information, 
delaktighet. 
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Abstract 
 
During a hospitalization the major needs for the patient is 
to get information about their health and their ongoing 
care. Information exchange often take place at the ward 
round and studies focusing on ward round are sparsely 
studied. The aim of the study was therefore to describe 
patients’ experience and expectations of ward round. The 
study was conducted with a qualitative approach. The data 
were collected with semi-structured interviews and 
analyzed with thematic content analysis. The results 
indicate that the patient consider the ward round as an 
everyday activity difficult to influence. The results also 
indicate that less time was given for communication and 
conveying information and that their illness made them 
more vulnerable. This means that the patients experienced 
feelings of not being seen as an individual. However when 
the patients get information about their care and could 
inform about their needs they experience participation in 
their care. In conclusion, the results indicate the 
importance of meeting patients with respect and dignity, 
listening to their experiences and create opportunities for 
information exchange and good relation with healthcare 
professionals during the ward round. The result of this 
study can help nurses understand patients’ experiences and 
bringing understanding about the ward round when 
working with care improvement.  
 
 
 
Keywords; patient, experience, ward round, qualitative, 
thematic content analysis, semi-structured interview, 
information, participation. 
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Bakgrund 

Patientens främsta behov vid sjukhusvistelse är relaterat till kommunikation det vill säga att få 

information, på ett lättförståeligt sätt, angående hälsa, sjukdom, diagnos, undersökningar, 

resultat samt behandlingar (Hallström & Elander, 2001; Penney & Wellard, 2007; Suhonen, 

Nenonen, Laukka & Välimäki, 2005). Under en sjukhusvistelse förs den mesta av 

kommunikationen och informationen avseende hälsotillstånd och behandling vid rond. Rond 

är en benämning på en arbetsform som sedan länge använts på vårdavdelningar på sjukhus. 

Under ronden träffar patienten läkare och annan vårdpersonal. En omstrukturering av 

omvårdnadsarbetet skedde framförallt på 1990-talet för att få en helhetssyn inom sjukvården 

och för att öka patientens delaktighet i vården (SOS 1997:1). Omvårdnadsarbetet har 

förändrats men det är svårt att finna stöd i litteraturen för att se om ronden har genomgått 

förändringar, det är även svårt att finna en vetenskaplig definition av rond.  

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vård och behandlingen så långt det är 

möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten och bygga på patientens 

självbestämmande och integritet. Trots detta framkommer idag att allt fler patienter upplever 

sig missnöjda med den vård som ges och att de saknar möjlighet till delaktighet i planering av 

den egna vården. Patienternas missnöje med vården handlar också om bemötande från hälso- 

och sjukvårdspersonal. Enligt patientnämndens verksamhetsrapport från 2009 är det tre 

gånger fler anmälningar jämfört med 2007, avseende patienternas missnöjde med 

vårdpersonalens bemötande och kommunikation. Patienter upplevde att de blev kränkta samt 

ovänligt och nonchalant bemöta. De upplevde bristande och otydlig information samt att 

vårdpersonal inte trodde på dem (Patientnämnden i Norrbottens läns landsting, 

verksamhetsrapport, 2009).  

 

Skär och Söderberg (2009, s. 45) beskriver att patienter kunde uppleva bristande respekt när 

denne inte fick lättförståelig information vid frågor eller krav gällande vård och behandling. 

Orsaken till att information kunde vara svår att förstå var till exempel att den gavs under 

omständigheter som upplevdes stressiga. Till exempel att sjuksköterska eller läkare inte hade 

tid att sitta ned och förklara eller att vårdpersonal använde ett språkbruk som patienten inte 

förstod. Kommunikation har en central betydelse för att skapa värdighet hos den som blir 

vårdad (Webster & Bryan, 2008). För att en patient skall kunna känna tillit för vårdpersonal är 

det viktigt att patienten blir respekterad och igenkänd. Även den icke-verbala 
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kommunikationen är avgörande i mötet. Vårdpersonalen bör vara närvarande och skapa en 

positiv, stöttande och engagerande miljö för att patienten skall känna förtroende (Bastiaens, 

Royen, Pavlic, Raposo & Baker, 2007; Frederiksen, Kragstrup & Dehlholm-Lambertsen, 

2009).  

Studier gjorda på patienters upplevelser av vården under sjukhusvistelse visar att det kan 

upplevas som en kamp mellan den egna respektive vårdpersonalens vilja (Hallström & 

Elander, 2001). Enligt Nordgren och Fridlund (2001) upplever patienter att det är kränkande 

när vårdpersonal inte lyssnar på dem. Detta leder till en upplevelse av minskat 

självbestämmande hos patienten och att integritetens kränks. Patienten känner sig inte 

delaktig i de beslut som tas utan upplever att besluten är förutbestämda (Hallström & Elander, 

2001; Widäng & Fridlund, 2003). Andra faktorer som kan påverka känslan av delaktighet kan 

vara tidsbrist från personalen, oro och ålder (Sainio, Lauri, & Eriksson, 2001). För äldre 

personer (över 70 år) innebär delaktighet en nära vårdande relation med vårdpersonal. De 

upplever inte att de behöver vara en aktiv deltagare i själva beslutstagandet (Bastiaens et al., 

2007). Patienten kan känna maktlöshet över sin situation när deras egen kunskap och behov 

inte är uppmärksammade i vården. Patientens brist på kunskap om medicinska termer, 

sjukdomar och behandling leder ofta till att patienten lämnar över besluten till vårdpersonalen. 

Detta kan upplevas som obehagligt men patienten accepterar de olika besluten på grund av att 

det är läkare som beslutat i situationen (Nordgren & Fridlund, 2001). Enligt Sorlie, Torjuul, 

Ross och Kihlgren (2006) kan patientens osäkerhet öka när denne inte förstår det som händer 

med honom eller henne. Uppmuntring och stöttning från vårdpersonalen är lika viktig som det 

professionella bemötandet för att minska känslan av osäkerhet (Sorlie et al., 2006).  

Det finns flera studier gjorda på rond ur professions perspektiv. Synen på rond varierar mellan 

yrkesgrupperna läkare och sjuksköterskor. I en studie av Busby och Gilricht (1992) samt 

Manias och Street (2001) framkom att sjuksköterskor och läkare ansåg att patienten skall vara 

involverad i diskussionen på ronden och ges möjlighet att kunna svara på frågor. 

Observationer gjorda i samma studie visade att läkare var den person på ronden som 

interagerade mest. Ämnen som diskuterades rörde sig till majoriteten om patientens symtom 

och behandling. De frågor som berördes minst var sociala, psykologiska och emotionella 

frågor. Detta resultat finns även beskrivet av Weber, Stöckli, Nübling och Langewitz (2007). 

Vid mätningar av vad som sades under en rondsituation visades att patienten delgavs en 

enorm mängd information om bland annat behandling, prover, mediciner. Patienten fick 
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information och förklaringar som denne inte frågat om och var oförmögen till att komma ihåg. 

Allt detta skedde under en kort tid.  

Denna litteraturgenomgång visar att det finns få studier gjorda utifrån patientens perspektiv på 

rond. Steel och Morton (1978) beskriver att ronderna kritiserats av både patient och personal 

att den genomförs utan hänsyn till patientens känslor och integritet. De beskriver att ronden 

kan framkalla känslor av genans, oro, stress vilken kan leda till att patienten tappar 

förtroendet för vårdpersonalen. Vanliga klagomål på ronden var att det var vanligt att 

diskutera patienten som ett ting vilket gjorde att patient upplevde sig vara nonchalerade och i 

underläge, som att denne var åskådare. Dessa känslor kunde undvikas om man hälsade på 

patienten och att vårdpersonalen presenterade sig. Om det var många inblandade i patientens 

vård var det även viktigt att alla beskrev sin roll. De beskriver vidare att när det ibland 

uppstod en diskussion mellan vårdpersonalen vid patientens fotända på sängen kunde 

patienten känna sig utanför. Detta skapade oroskänslor hos patienten, framförallt när 

denne inte fick någon information eftersom patienten då trodde att vårdpersonalen visste mer 

än vad de berättade. Vidare beskriver Steel och Morton (1978) att varje läkare någon gång 

ibland borde gå på rond ensam detta för att patienten uppskattar detta individuella möte och 

uppmärksamhet. Detta medför även att läkaren etablerar en relation samt lär känna patienten. 

När allvarliga besked skulle lämnas beskrev de att det var viktigt att det gjordes med 

känslighet och på ett privat sätt.  

Busby och Gilricht (1992) visar att patienter hade både positiva och negativa aspekter på 

ronden. Det positiva var att den sågs som ett inlärningstillfälle om sjukdomen och den 

fortsatta planen och ett tillfälle att kunna ställa frågor. Patienterna uttryckte sig vilja få 

informationen från läkare och inte av sjuksköterskor. De upplevde att sjuksköterskan inte 

kunde svara på deras frågor eller att de inte alltid var tillåtna att svara på frågorna. En läkares 

svar kunde dock ibland vara missledande eller komplicerade med medicinsk jargong. I studien 

framkom att patienten ville bli involverad i ronden och inte uteslutas från diskussionen. 

Widäng och Fridlund (2003) beskriver att patienter upplevde att det var viktigt med att bevara 

sekretessen. Denna kunde ibland brista exempelvis vid rond på en sal när flera patienter fanns 

i samma sal, detta upplevde patienten kränkande. I studien av Suhonen et al. (2005) var en 

minoritet av patienterna nöjda med informationen angående behandlingsalternativ. Patienterna 

upplevde även att de fick liten information som skulle stötta dem för att klara av sitt dagliga 

liv. Patienterna förväntade sig information om sina rättigheter men upplevde att de inte alls 

fick den typen av information. 
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Bristande information kan leda till upplevelser av att inte känna sig delaktig. Därför är det 

viktigt att sjukvården skapar förutsättningar för att utveckla bra relationer med patienterna. 

Denna relation kan skapa en känsla av delaktighet hos patienten och en upplevelse av att bli 

respekterad samt en ökad frihetskänsla och självbestämmande (Nordgren & Fridlund, 2001; 

Widäng & Fridlund, 2003; Sainio et al., 2001). Delaktighet i vården har även visat sig ha 

positiva effekter på patienters hälsotillstånd såsom ökad tillfredsställelse och bättre 

förutsättningar att kunna hantera sin sjukdomssituation (Little et al., 2001). Eftersom patienter 

upplever att de får bristande information är det viktigt att belysa hur patienterna upplever rond 

då det är där informationsutbytet ofta äger rum. 

 

 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva patienters erfarenheter, upplevelser och förväntningar 

av rond. 

 

Metod 

Kontext 

Studien genomfördes på en avdelning som är uppdelad i två kliniker. Inom den ena kliniken 

sker ronden två gånger dagligen med läkare och ansvarig sjuksköterska oavsett veckodag. På 

förmiddagen har de först en sittrond mellan läkare och sjuksköterska. Där diskuteras 

patientens aktuella tillstånd, behandling, undersökningar och fortsatt planering av vård. Efter 

detta sker ett möte med patienten inne på salen vid sängkanten. Då informeras patienten om 

sjukdomen, behandlingen och undersökningar samt eventuell planering för hemgång. Ibland 

delar patienten rum med annan patient. Tiden för själva mötet med patienten är oftast ganska 

kort. Personer som kan vara närvarande vid mötet inne på salen förutom avdelningsläkare och 

sjuksköterska är, en till två AT-läkare, studerande, undersköterska, sjukgymnast och anhöriga. 

På eftermiddagen har läkaren och sjuksköterskan en sittrond, då görs en uppföljning av 

patientens tillstånd och vad som var sagt tidigare på förmiddagen. Inom den andra kliniken 

genomförs ronden genom att patienten får träffa flera specialister samtidigt vid en så kallad 

storrond, detta sker vid två tillfällen under veckan. Övriga vardagar sker ronden enligt 

beskrivning ovan, men med skillnaden att avdelningsläkaren ofta går in till patienten ensam. 

Förberedelserna för rond på denna klinik är den samma som finns beskrivet ovan. På 

helgdagarna sker ingen rond alls för patienterna på denna klinik.  

 - 7 -  



Design 

Denna studie har en kvalitativ ansats för att beskriva den enskilda människans upplevda 

verklighet, erfarenhet och tolkningar av ett fenomen. Metoden är subjektiv och utgår från flera 

verkligheter och tolkas. Den strävar efter att förstå helheten och forskaren är delaktig i 

processen (Polit & Beck, 2008, s.219). Med en kvalitativ ansats strävar forskaren att få fram 

nyanserade beskrivningar av specifika situationer ur människans livsvärld. Den bygger på ett 

successivt framväxande där fenomenet upptäcks och tydliggörs och därmed utgår den från 

empirin till teorin (Polit & Beck, 2008, s.95-96). 

 

Deltagare och procedur 

Till denna studie har deltagare rekryterats från en medicinsk vårdavdelning i norra Sverige 

genom ett ändamålsenligt urval. Denna metod används ofta vid kvalitativa forskningsstudier 

för att forskarna skall få fram ett urval av deltagare vilka kan delge upplevelser som motsvarar 

forskningssyftet (Polit & Beck, 2008, s.343). Urvalet har baserats på följande 

inklusionskriterier; 1) att personen har fyllt 18 år; 2) har minst tre dygns vårdtid; 3) har en 

kognitiv förmåga att kunna delta i studien; och 4) att patientens sjukdomstillstånd är i en stabil 

fas. Exlusionkriterier var patienter som forskarna haft patientansvar för som sjuksköterska. 

 

Tillstånd att genomföra studien inhämtades skriftligen av verksamhetschefen för den aktuella 

kliniken samt av enhetschef för avdelningen (bilaga 1a). Därefter har deltagarna tillfrågats 

utifrån ovanstående kriterier av sjuksköterskor oberoende från studien. De oberoende 

sjuksköterskorna tilldelades projektplanen för denna studie samt fick muntlig information. 

Utifrån denna information informerades patienten om studiens syfte och tilldelades ett 

informationsbrev och förfrågan om deltagande (bilaga 1b). I informationsbrevet bifogades 

även några av intervjufrågorna. Patienten uppmanades att lämna svar om eventuellt 

deltagande nästkommande dag. De patienter som valde att delta i studien skrev under ett 

informerat samtycke (bilaga 1c).  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom semi-strukturerade intervjuer. Genom en semi-strukturerad 

intervju får deltagaren möjlighet att fritt berätta och beskriva sina upplevelser utifrån frågorna 

i intervjuguiden (Polit & Beck, 2008, s. 394). Semi-strukturerade intervjuer ger ofta en 

nyanserad beskrivning av patientens upplevelse (Kvale, 1997, s. 117). 
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Intervjuerna skedde utifrån en intervjuguide (bilaga 2) och inledande frågor om patientens 

ålder, tidigare vårderfarenhet samt vårdtid under nuvarande vårdtillfälle ställdes. Sedan 

ställdes frågor som handlade om upplevelser om ronden. Beroende på vad patienten berättade 

ställdes följdfrågor, exempelvis kan du ge ett exempel, kan du förklara. Intervjuerna gjordes 

under den tid patienten var inneliggande på sjukhus i ett rum som kändes bekvämt för 

patienten och där det fanns möjlighet att prata ostört. Totalt genomfördes nio intervjuer varav 

sex var med män och tre var med kvinnor. Patienternas ålder varierade mellan 39 och 81 år. 

Några av deltagarna hade erfarenhet av rond långt tillbaka i tiden medan andra deltagare inte 

hade någon tidigare erfarenhet. Aktuell vårdtid varierade från fyra dygn till några veckor. 

Samtliga intervjuer spelades in på band och skrevs sedan ut ordagrant. Intervjuerna var 20 till 

30 minuter långa. 

 

Analys av data 

Data analyserades med tematisk innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Målet med 

innehållsanalys är att skaffa kunskap om och förståelse för de fenomen som ska studeras. Den 

ger ett trovärdigt system för att objektivt kunna se mönster och dra trovärdiga slutsatser från 

verbala, observerade och skrivna data. Detta görs i syfte att beskriva och lyfta fram specifika 

fenomen ur verkligheten utan att göra några omskrivningar. Det vill säga att förekomsten av 

ord, fraser eller meningar beskrivs utan att överväga om innehållet i data är olämpligt eller 

oriktigt (Polit & Beck, 2008, s. 517-518). Metoden kan vara både manifest och latent. 

Manifest är när forskaren tar det skrivna faktiskt och inte tolkar. Med latent innehålls analys 

menas att forskaren tolkar det underliggande budskapet i texten (Graneheim & Lundman, 

2004).  

 

Analys av data har utförts enligt beskrivningen för latent innehållsanalys av Graneheim och 

Lundman (2004). De ordagrant skrivna intervjutexterna lästes noggrant ett flertal gånger för 

att få ett sammanhang och en helhetsbild. Vid nedskrivning av intervjuerna noterades även 

tystnad, skratt, gester, tecken et cetera eftersom detta kunde påverka den underliggande 

betydelsen i det som sades. För att beskriva innehållet identifierades ord och uttalanden och 

texterna delades in i meningsenheter som motsvarade syftet med studien. Meningsenheterna 

kondenserades för att få fram kärnan i innehållet utan att påverka dess innehåll. Efter detta 

gjordes en kodning, där den kondenserade meningsenheten fick en titel för att beskriva ett 

fenomen. Meningsenheter med liknande innehåll fördes samman och bildade kategorier. Detta 

resulterade i 14 preliminära kategorier. Inga data som var relaterade till syftet har uteslutits på 
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grund av svårigheter att matcha in i en kategori eller då den passat in i flera olika kategorier. 

Under arbetets gång har innehållet i kategorierna kontinuerligt jämförts med intervjutexten för 

att kontrollera att inga informationsförluster skett. Analysen resulterade i ett tema med fyra 

kategorier.   

 

Etiska överväganden 

Studien har utförts på en medicinsk vårdavdelning. Vårdavdelningen är indelad i två vårdlag, 

författarna som genomfört studien arbetar som sjuksköterskor på ett av vårdlagen. Eftersom 

studien har genomförts då patienten var inneliggande och under vård var det viktigt att väga 

studiens nytta mot riskerna. Patienter inom slutenvård kan känna sig pressade att delta i en 

studie eller känna att deras vård kommer att bli påverkad om de inte deltar i studien (Polit & 

Beck, 2008, s.183). Patienterna som deltog i studien har tillfrågats om deltagande från det 

vårdlag där författarna inte arbetar, för att undvika att patienten skulle känna sig tvingad till 

att delta. Det var viktigt att patienten inte hade någon tidigare relation med författarna. 

Författarna skulle således inte ha träffat dem i egenskap av sjuksköterska för att undvika ett 

makt- och beroendeförhållande. Författarna föredrog att göra studien då patienten var 

inneliggande för att patienten då hade rondsituationen färskt i minnet och kunde därför lättare 

relatera till begreppet rond och sina upplevelser. Den aktuella avdelningen har hela länet som 

upptagningsområde vilket kunde leda till svårigheter att göra intervjuerna i hemmet till följd 

av långa avstånd. Eftersom patienten var inneliggande kunde det öka risken att denne kände 

sig tvingad att delta i studien. Därför var det viktigt att tydliggöra vid förfrågan att deltagandet 

var frivilligt och att den pågående vården inte skulle påverkas.  

 

Ett annat etiskt övervägande var att inte intervjua patienter som befinner sig i akut fas i 

sjukdomsförloppet både fysiskt och psykiskt. En intervju i akut skede kan skada och stressa 

patienten mer än göra nytta (Polit & Beck, 2008, s.170). I samband med att patienten tackade 

ja till att delta i studien skrev denne under ett informerat samtycke. Patienten kunde ändå när 

som helst välja att avsluta studien. Alla patientuppgifter har avidentifierats och ingen 

information kan härledas till personen. De inspelade intervjuerna förvaras på ett säkert ställe 

för endast författarnas och handledares tillgänglighet. Innan datainsamlingen påbörjades 

gjordes en forskningsetisk prövning som godkändes av den etiska gruppen vid Institutionen 

för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Efter studiens godkännande och publicerande 

kommer studiens data att förstöras. 
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Resultat 

Resultatet redovisas med brödtext samt citat från intervjuerna. 

 

Tabell 1. Översikt av tema och kategorier  

Tema   Kategorier 

   Att det är viktigt med en ömsesidig kommunikation 

Ronden är en del av vårdens  Att inte kunna påverka tiden 

vardag som är svår att påverka Att vilja bli sedd som den person man är   

   Att befinna sig i en utsatt situation            

 

Tema: Ronden är en del av vårdens vardag som är svår att påverka 

Ronden är en vanlig och självklar företeelse under en sjukhusvistelse som är svår att påverka. 

Trots upplevelser av att inte kunna påverka beskriver deltagarna att delaktighet kunde skapas 

genom en ömsesidig kommunikation. Deltagarna upplevde att ronden skedde under tidspress 

vilket ledde till att de inte alltid fick svar på sina frågor. För att kunna utveckla en relation 

med vårdpersonalen upplevde deltagarna att det var viktigt att bli bemött på ett positivt och 

igenkännande sätt. Ibland kunde bemötandet brista vilket kunde resultera i osäkerhet och 

upplevelser som deltagaren hade svårt att glömma. Deltagarna upplevde att ronden kunde 

medföra känslor av sårbarhet samt utsatthet. 

 

Att det är viktigt med en ömsesidig kommunikation 

Deltagarna upplevde att ronden var ett allmänt begrepp som de kände till oavsett tidigare 

erfarenheter från sjukvården. De hade en föreställning om att det var många läkare närvarnade 

och att det ofta var en äldre man som förde samtalet vilket kunde upplevas som skrämmande. 

I nuläget upplevde deltagarna relationen mellan läkare och patient som mer jämställd. 

Deltagarna berättade att de förväntade sig att läkaren skulle finna orsaken till deras sjukdom, 

diagnostisera och behandla dem. De förväntade sig uppföljning från dagen innan, det vill säga 

återkoppling efter undersökningar. Deltagarna förväntade sig också att de tillsammans med 

vårdpersonalen skulle komma överens om en plan för deras vård, denna planering kunde 

ibland vara förutbestämd vilket deltagarna upplevde logiskt. Deltagarna beskrev att de tog för 

givet att det skulle vara en rond men samtidigt upplevde de att det inte var nödvändigt att den 

skedde varje dag, så länge de kände att det fanns en tydlig plan. De beskrev också att det inte 

gjorde något om ronden uteblev då personalen prioriterat annat. 
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Deltagarna upplevde att ronden hade en stor betydelse för informationsutbyte samt möjlighet 

att ställa frågor. Deltagarna kände sig nöjda och trygga när de blev informerade av sin läkare 

och när läkarna var sakliga och intresserade av dem som person. Deltagarna upplevde att 

läkarna hade en omfattande kompetens som de själva inte hade och det var viktigt att läkaren 

delade med sig av sin kunskap. En deltagare beskrev att vikten av informationsutbytet var 

relaterat till var i vårdkedjan de befann sig. Deltagarna upplevde det positivt att få information 

både muntligt, skriftligt och visuellt. Exempelvis när de oväntat fått se röntgenbilder upplevde 

de att läkaren visade engagemang och hade gett dem tydlig information. Det upplevdes 

värdefullt med tydlig information eftersom det minskade deras funderingar och oro. När 

läkaren använde sig av latinska termer beskrev deltagarna det som svårt att förstå. En 

deltagare berättade: 

 

       ”här måste jag säga har varit väldigt informativ för att har ju till och med tagit 

fram både visat mig plattan som dom skruvat fast i axeln vilket jag tyckte var 

kanon för något sånt har jag inte varit med om tidigare likadant att jag fick 

komma in på hans rum och han visade nå bilder man tagit utav axeln och 

misstänker att det är nå tredimensionella bilder man gjort både på armbrottet och 

före och efter operation och det måste jag säga det tyckte jag oerhört värdefullt 

istället för att ligga och fundera och grubbla hur sitter det nu hur såg det ut hur 

allvarligt det är och så vidare man…man målar inte upp en egen bild utan man 

har sett hur det verkligen är” 

 

Deltagarna berättade vidare att det oftast inte gavs något tillfälle för dem att ställa 

frågor på ronden. De upplevde att de inte hann ställa sina frågor för att de inte var 

tillräckligt snabba i tanken eller för att de inte mådde bra. De beskrev det som svårt 

att vara mottaglig för information speciellt i början av vårdtiden då de mådde som 

sämst. Det var omtumlande när vårdpersonal oförberett hade gett dem känslig 

information. Ronden upplevdes inte heller givande då deltagarna inte fick information 

och när de fick fel information hade de svårigheter att känna trygghet. Istället önskade 

de att få informationen anpassad efter sin situation. De uttryckte svårigheter att ställa 

frågor när de inte alltid visste vad de skulle fråga om. De beskrev att det var en 

förutsättning att ha kunskap för att kunna ställa frågor. Samtidigt upplevde deltagarna 

att läkaren inte heller kunde svara på alla frågor eller förutse allt som de undrade 

över. Deltagarna berättade att de tyckte det viktigt att få svar utan att behöva fråga. 
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Trots detta beskrev de att de upplevde att de inte fick svar om de inte frågade. När de 

ställde frågor upplevde de ibland att deras frågor inte var viktiga för läkaren och att 

det var därför som de inte fick svar. Ibland var läkaren medveten om ett problem utan 

att kunna påverka problemet. Det beskrevs av en deltagare att genom att kunna vara 

öppen och ta för sig mer som patient var det enklare att få svar. Ibland kom frågorna 

när ronden hade avslutats och då fick dessa ställas i efterhand. Totalt under vårdtiden 

upplevde deltagarna att de fick svar på sina frågor, även om vissa svar kunde dröja. 

Ett exempel på hur det upplevdes att ställa frågor: 

 

”nej man hinner inte med och är man sjuk så så fungerar man ju mycket sämre 

än om man är frisk för är man frisk då är ju då är då fungerar man ju bättre 

och det är lättare att ställa frågor” 

 

Deltagarna upplevde att det gick lättare att kommunicera och få svar på sina frågor om det 

endast var en läkare och en sjuksköterska med under ronden. De upplevde att de fick en 

helhetsbild av sin situation när läkare och sjuksköterskor träffade dem tillsammans och 

utbytte information. De beskrev att läkaren och sjuksköterskan ofta hade haft ett möte innan 

de kom in på rond. De flesta av deltagarna upplevde att det var bättre att få information av 

läkaren än sjuksköterskan. Några deltagare i studien upplevde att det inte var nödvändigt att 

det var en läkare som gick rond och att det var acceptabelt att en sjuksköterska gav 

informationen om en läkare godkänt informationen innan. Deltagarna upplevde att det var bra 

att sjuksköterskan var med under rond för då kunde denne förtydliga informationen i 

efterhand. De beskrev att sjuksköterskan utgjorde kontinuitet och var en trygg länk mellan 

patienten och läkaren. Läkaren behövde inte komma på rond om det inte fanns information att 

delge. När det var många personer med under en rond upplevde deltagarna att informationen 

inte var riktad till dem. Deltagarna funderade över vems behov som stillades när ronden 

genomfördes på det sättet och om det verkligen behövde vara så många då inte alla hade en 

tydlig funktion. En av deltagarna berättar: 

 

”vad som var bra idag jag tror att det var att det ar en doktor och en 

sjuksköterska hon sa ju inte så mycket men hon hon utbyggde ju som en 

kontinuitet tryggheten i allfall hon är ju i alla fall den som jag träffar henne flera 

gånger och doktorn en gång om dan” 
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Deltagarna beskrev vidare att de kände sig delaktiga genom att ha möjlighet att påverka vid 

samtalet under rond. De flesta deltagarna framförde sina önskemål men litade på 

vårdpersonalens kompetens och överlät besluten till dem. Några av deltagarna uttryckte att det 

var svårt att känna delaktighet vid rond eftersom de inte var med under förberedelserna av 

rond.  

 

Att inte kunna påverka tiden 

Deltagarna upplevde att tiden var en viktig aspekt i mötet på ronden för att få en bra 

kommunikation och för att känna delaktighet. Flertalet av deltagarna upplevde att ronden var 

alldeles för kort och de önskade att det fanns mer tid. Tidsbristen påverkade läkarnas 

bemötande genom att de inte gav deltagarna tillräckligt med information, uppmärksamhet 

eller utrymme till att ställa frågor. De beskrev att läkarens stress överfördes på dem som 

patienter genom att de blev tysta och konfunderade. En deltagare beskrev att läkarnas tidsbrist 

kunde medföra att de inte kunde påverka när ronden kom och när ronden gick. Det fanns en 

känsla av att vara en bricka i ett spel. De upplevde att läkarna ofta hade bråttom till nästa 

patient och att de tog chansen att gå ut ur rummet så fort samtalet tystnat. En deltagare 

berättar: 

 

" många gånger då dom går rond då kan man se en viss stressfaktor bland 

läkarna och då är det ju alltid svårare att ställa frågor och hinna med hinna med 

man ska var snabbtänkt man får inte söla på vet du när det går rond då vara tyst 

en sekund då är det förbi (skrattar) då smäller där i ytterdörrn" 

 

Trots känslor av att inte kunna påverka tiden, fanns en acceptans hos många av deltagarna 

över att de inte fått det svar som de förväntat sig. Deltagarna gav istället förklaringar på 

läkarnas bemötande och beskrev att det var omständigheterna runt i kring som påverkade 

mötet och att tidsbristen inte kunde vara lätt för läkarna att hantera. De beskrev vidare att de 

upplevde det svårt för läkarna att hinna möta varje ny patient förutsättningslöst och att läkaren 

kunde bli trött på att behöva svara på samma frågor hela tiden. De beskrev att det var 

förståeligt att läkarna hade ont om tid då de har så mycket annat. De trodde dock att det fanns 

en önskan, även hos läkarna, att ha mera tid. Tidsbristen ledde till att deltagarna upplevde att 

de ställde frågor men att det inte alltid fanns tid att besvara dem. Det innebar att de fick åka 

hem utan att de fått svar på vad som orsakat deras problem vilket ledde till känslor av att inte 

vara färdigbehandlade. Deltagarna accepterade dessa omständigheter och hoppades att få svar 
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vid återbesöket istället. Deltagarna upplevde dock att det inte var säkert att de skulle få svar 

vid återbesöket eftersom det kunde vara tidsbrist även då. En deltagare beskrev på följande 

sätt:  

 

"jag hann ju inte fråga prata om de här .... det är ju det som rör sig inne i 

skallen på mig när det blev så här förskräckligt mycket så det har jag ju inte 

hunnit riktigt få få veta det hade jag velat prata om mer men men det får väl 

bli nästa gång då om det nu blir annars så får man nöja sig med det som det 

är men"  

 

Att vilja bli sedd som den person man är 

Deltagarna beskrev ett behov av att bygga en relation med sin läkare. De upplevde att det var 

viktigt att vårdpersonalen och de själva visade varandra ömsesidig respekt för varandras 

person samt respekt för varandras kunskap. Deltagarna upplevde att då de kunde mötas på 

samma våglängd och bli bemött på ett positivt sätt kändes det tryggt. De beskrev att läkarna 

kunde skapa detta genom att samma läkare återkom och var huvudansvarig och att läkarna 

kommunicerade sinsemellan. När läkaren gjorde spontana besök för att göra en uppföljning av 

deltagarens sjukdomstillstånd upplevdes engagemang. Läkarnas inställning var viktig för att 

deltagarna skulle känna hopp. Förtroendet byggdes upp genom att läkaren var öppen, pratade 

avspänt, visade dem intresse och när det gavs möjligt att föra ett gemensamt resonemang. 

Deltagarna beskrev att det var viktigt att bli igenkänd av läkaren och att läkaren lyssnade på 

det de berättade. Det medförde att relationen till läkaren kom nära och att det etablerades en 

kontakt. Deltagarna beskrev att en förutsättning för att kunna utveckla en relation var att 

läkarna visade att det fanns tid och att de inte var på väg till nästa patient. Följande citat 

beskriver en deltagares upplevelse av mötet med läkare och sjuksköterska under rond: 

 

" han ser inte ut stressad han ger sig tid och  och han är ensam den här läkarn 

som går ronden här det känns bra det är nästan en praktexempel måste jag säga 

jag tycker att han är ett praktexempel jag har upplevt alltså redan första dan så 

blev det ju en sån här kontakt direkt då man känner verkligen hur den har växt 

med de här dagarna" 

 

Deltagarna upplevde ibland att läkaren hellre pratade om dem än med dem i samband med 

rond och när de inte blev tilltalade upplevde de att ronden inte var till för dem. En deltagare 
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upplevde att det var negativt när samtalet som fördes under rond inte avslutades på rummet 

utan fortsatte ute i korridoren, det vill säga att vårdpersonalen fortsatte att prata sinsemellan 

på väg ut genom rummet. Deltagaren upplevde då känslor av att inte vara viktig och att bli 

behandlad som ett ting istället för en person. En deltagare berättar: 

 

"jaa inte så särskilt viktig eller som att man pratar om nått mer än en någon 

ungefär för det är konstigt att dom inte kan avsluta medan vi håller på" 

 

Att befinna sig i en utsatt situation   

Besvikelser till följd av negativa upplevelser som deltagarna varit med om under rond, 

beskrevs av deltagarna som att de befinner sig i en utsatt situation. Flera deltagare berättade 

om negativa upplevelser som hänt flera år tidigare. Bland annat upplevdes besvikelse när de 

inte fått förklaringar till att undersökningar inte genomfördes och fick konsekvenser som att 

de inte blev utskrivna och kunde åka hem. Deltagarna upplevde vidare att de blev kränkta när 

de inte fick en förklaring eller när läkaren inte höll sitt ord. Det beskrev vidare att det vara 

viktigt att få besked om ronden uteblev och deltagarna ansåg att tidpunkten för rond var viktig 

att följa. Deltagarna upplevde att det var viktigt att läkarna skulle anpassa sitt bemötande vid 

varje möte för att de skulle känna sig sedda. När läkarna inte gjorde detta utan antog att 

situationen var den samma som vid ett tidigare möte upplevde deltagarna att de blev placerade 

i fack och de upplevde att de var i underläge och i en utsatt situation. Deltagarna ville att 

mötet skulle vara förutsättningslöst. De upplevde även att deras sjukdomstillstånd gjorde det 

svårt att ifrågasätta läkaren och framföra önskemål. Om de blev tvungna att ifrågasätta 

läkarens information eller bemötande upplevde deltagarna att det var tryggt om någon annan 

person fanns i rummet och stöttade. Deltagarna upplevde att det var bra med olika läkare när 

personkemin inte fungerade. Deltagare beskrev att de ibland kunde få felaktig information och 

när det inträffade önskade de en ursäkt från läkaren. När de inte fick någon ursäkt upplevde 

deltagarna besvikelse.  

 

"ibland man är inte riktigt sig själv alla personlighetsdrag blir väldigt tillspetsade 

och man bli väldigt känslig och man känner av allting eh och då ja såna där 

grejer det tar ju jättehårt när om inte står vid sitt ord och inte kan ja säga att jag 

gjorde ett misstag det kan vi alla göra och då kan det vara okej men att man inte 

kan stå för det det tycker jag är dåligt" 
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Deltagarna beskrev att antalet vårdpersonal som var med under rond kunde variera från någon 

till flera personer. När det förekom fler än två vårdpersonaler beskrev en deltagare att det inte 

spelade någon roll hur många det var och en del av deltagarna förväntade sig till och med att 

ronden skulle genomföras av flera personer. De flesta deltagare upplevde att de kunde känna 

sig i en utsatt situation när det var alltför många personer med på en rond. Flera deltagare 

uttryckte att det var svårt att veta vilken funktion alla hade och vilka alla var eftersom de 

ibland inte presenterade sig. När de inte presenterade sig kunde det kännas förvirrat och det 

blev otydligt vem som hade huvudansvaret. Detta medförde att deltagarna kände sig utsatta 

och i underläge. Deltagarna upplevde vidare att det blev svårare att få kontakt med personalen 

och beskrev att de själva blev tillbakadragna och tystlåtna. Deltagarna upplevde att när de fick 

veta vilken funktion och roll alla på ronden hade skapades en trygg och tillåtande atmosfär. 

Deltagarna beskrev även att när det var många som kom in i rummet under rond kunde det lätt 

bli en diskussion vårdpersonal emellan och detta upplevdes negativt. En deltagare beskrev att 

det var bra att de övriga läkarna var tysta och bara lyssnade. Deltagarna accepterade ibland att 

det var många med på ronden eftersom de var under utbildning. En deltagare berättar om 

upplevelsen när det är flera vårdpersonal med under rond: 

 

”det är viktigt att man presenterar sig som man vet i alla fall vid namn och vad 

man har för funktion i gruppen och så där då kan jag slappna av och då blir det 

oftast en atmosfär som är tillåtande så där och att man känner sig bekväm och ja 

ibland ska dom ju klämma och känna och man ska ta av sig kläder och man ska 

berätta hur man mår fysiskt och mentalt och allt och det går oftast bra om man är 

öppen båda två men om det är lite halv diffust då blir man mer osäker då blir det 

en sämre kommunikation så att det tycker jag är viktigt att man presenterar sig 

från början” 
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Diskussion 

Syfte med studien är att beskriva patienters upplevelse av rond. I studien framkommer att det 

är betydelsefullt att vara delaktig i sin egen vård genom att få information och kunskap om sin 

vård och sjukdom. Deltagarna upplevde delaktighet när de fick information och när de själva 

fick berätta. De ville överlåta besluten till vårdpersonalen eftersom de har mer kunskap. 

Ekdahl, Andersson och Friedrichsen (2010) beskriver att för äldre personer innebär 

delaktighet att få information men inte önskan om att få ta del i de medicinska besluten. De 

vill få information om sjukdomen, resultat från provtagningar och undersökningar samt att de 

vill höra läkarens funderingar om diagnos. Delaktighet beskrivs av Eldh, Ekman och Ehnfors 

(2010) som att ha kunskap hellre än att bli informerad och patienter vill samverka med 

vårdpersonal hellre än att enbart medverka i beslut om vård och behandling.  

 

Deltagarna i denna studie berättade om vikten av tydlig och personanpassad information. Det 

upplevdes som mycket positivt när läkaren var intresserad och visade engagemang genom att 

till exempel visa röntgenbilder. Det var även viktigt att läkaren använde ett lätt förståeligt 

språk utan svår terminologi. Eldh, Ekman och Ehnfors (2006b) samt Pennbrant (2009) 

beskriver att kunskap är mer betydelsefullt än information i mötet mellan vårdpersonal och 

patient. De beskriver vidare att patienten upplever delaktighet när informationen ges på ett 

sådant sätt att patienten kan tillgodogöra sig detta. När läkaren tar sig tid och förklarar 

komplicerade kroppsliga funktioner och behandlingsmetoder på ett okomplicerat sätt upplever 

patienten sig bekräftad och omhändertagen.  

 

I denna studie framkom missnöje och brister över informationen, det vill säga avsaknad av 

information, att inte få information om den inte efterfrågades, att inte få ställa frågor och att 

inte ha kunskap till att kunna ställa frågor och därmed inte få adekvat information. En 

förutsättning för att en patient skall kunna känna delaktighet är att få information. Forskning 

visar (Ekdahl et al., 2010; Ford, Schofield & Hope, 2003; Sainio et al, 2001; Say, Murtagh & 

Thomson, 2005) också på brister i informationen och beskriver hur patienter vill ha ett 

gemensamt beslutsfattande mellan läkare och patient. Detta på grund av att patienter upplever 

att det behövs speciella kunskaper för att kunna fatta beslut och detta saknas hos dem som 

patienter. Deltagarna i denna studie beskriver att deras dåliga hälsa under sjukhusvistelsen 

gjorde att de inte var tillräckligt alerta i tanken för att hinna ställa frågor under ronden och när 

de fick information upplevde de sig inte mottagliga för den på grund av nedsatt hälsa. Det 
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framkommer i studien av Ekdahl et al. (2010) att vara trött, sjuk eller ha smärta är ett hinder 

för en lyckad kommunikation. 

 

Ett annat hinder som påverkar känslan av delaktighet är om det är många personer inblandade 

i vården, vilket framkom i denna studie. Patienterna beskrev att när det var många med på en 

rond upplevdes informationen opersonlig och patienten kände inte att ronden var till för dem 

utan för vårdpersonalen. Eldh et al. (2006a, 2010) visar att patienter vill att vårdpersonalen 

visar engagemang i mötet och lyssnar. När patienten får den information de önskar och de får 

möjligheten att själva berätta om sina önskemål och behov, upplever de sig befinna sig på 

samma våglängd som vårdpersonalen och då upplevs även delaktighet. Likaså uppskattar 

patienterna när läkaren bekräftar att de uppfattat informationen patienten delgivit dem. Det 

ökar patientens självförtroende och gör det lättare att medverka i samtalet (Pennbrant, 2009). I 

denna studie beskrevs brister när läkaren inte lyssnade och inte trodde på vad deltagarna 

berättade. När tilliten minskade kände deltagarna sig otrygga. Att få information utan 

förklaring, att inte få tillfälle att berätta hur man mår eller att få obegriplig information leder 

till känslor av att inte vara delaktig och vården kan då upplevas som organisationscentrerad 

(Eldh, Ekman & Ehnfors, 2008).  

 

Tiden är en viktig aspekt i mötet på ronden. Resultatet i denna studie beskriver att tidsbristen 

gjorde att de inte hann få den information de förväntade sig och det speglade sig i att läkarna 

upplevdes stressade. Patienter önskar att en läkare ska ha tid att sätta sig ner och förklara och 

lyssna. När mötet var snabbt och läkarna upplevdes stressade kände sig patienten mindre 

betydelsefull (Ekdahl et al., 2010). 

 

Resultatet i denna studie visar att deltagarna bortförklarade men accepterade ofta tidsbristen 

hos vårdpersonalen genom att säga att personalen har mycket att göra och många patienter att 

ta hand om. Det kan tolkas som att det finns en maktrelation mellan patient och vårdpersonal 

och att de upplever att sjukvården är en organisation som de inte har rätt att påverka. Att 

patienter resignerar och accepterar brister i vården samt finner sig i beslut finns beskrivet av 

Ekdahl et al. (2010). Det beskrivs bland annat att patienter upplever sjukvården som en 

maktfull institution på grund av dess hierarki, kompetens och läkarens höga position. Det 

framkom även att patienter ofta har starkt förtroende och tilltro till sjukvården. Pennbrant 

(2009) visar att mötet med läkaren ofta gör äldre patienter passiva. 
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Resultatet i denna studie beskriver att det är viktigt att bli igenkänd, genom att vårdpersonalen 

men främst läkaren visar engagemang och intresse för dem som personer. Det är även viktigt 

att läkaren och deltagaren möts på samma våglängd, för när patienter får ett bra bemötande 

känner de respekt och möjlighet finns att utveckla en relation med läkaren. Eldh, Ekman och 

Ehnfors (2006b, 2008, 2010) samt Widäng och Fridlund (2003) beskriver att det är viktigt att 

bli respekterad som en jämlik person samt att patientens kunskaps lyfts fram, att patienten blir 

sedd som en person och inte som en sjukdom eller ett ting. Baillie (2009) beskriver i sin 

studie att patientens värdighet stärks om denna blir sedd som en person. Relationen som 

utvecklas med vårdpersonalen stärker även deras värdighet. När vårdpersonalen ger vänligt 

och respektfullt bemötande ökar känslan av värdighet. Pennbrant (2009) beskriver i sin 

avhandling att patienterna blir påverkade av läkarnas kroppsspråk. De önskar att läkaren 

skulle visa engagemang, att de vill hjälpa. Pennbrant (2009) beskriver vidare att patienter 

ibland upplever att läkaren inte lyssnar vilket leder till att de känner sig utanför. När det inte 

finns möjlighet till att samverka med läkaren känns relationen osymmetrisk.   

 

Resultatet i denna studie beskriver att när bemötandet brister upplevde patienterna osäkerhet, 

besvikelse och att de befann sig en utsatt situation. De önskade att vårdpersonalen skulle 

anpassa sitt bemötande efter varje ny situation. De beskrev att det inte skulle vara flera olika 

vårdpersonal på ronden för det ökade deras känsla av att vara i underläge. De beskrev även att 

de önskade kontinuitet hos vårdpersonalen för att minska deras sårbarhet och utsatthet. 

Deltagarna beskrev att deras sjukdomstillstånd gjorde dem sårbara. McWilliam, Brown och 

Stewart (2000) beskriver i sin studie att de flesta patienterna upplever att de är sårbara 

framförallt i början av vårdtiden. Därför är det viktigt att läkaren visar intresse, 

uppmärksamhet och tar hänsyn till deras sårbarhet. Detta bidrar till möjligheterna att utveckla 

en relation. Att läkarna visade att de har tid och att de inte är stressade upplevdes positivt. 

Pennbrant (2009) beskriver att det är viktigt att läkaren anpassar sitt agerande efter varje 

person då kan patienten känna att denne blir bra bemött. Resultatet i en annan studie beskriver 

att patienter uttrycker besvikelser när sjukvården inte ställer upp på deras önskemål eller inte 

ger ett bra bemötande, patienterna upplever då att de inte blir respekterade (Eldh et al., 

2006b). Det är svårt för patienterna att känna trygghet när de möter flera olika läkare varje 

dag (Ekdahl et al., 2010).  När patienterna får bristfällig information vid fel tidpunkt 

underminerar det möjligheterna att bygga en relation (McWilliam et al., 2000). 

 

 - 20 -  



För mer än 30 år sedan (Steel & Morton, 1978) fanns det en förhoppning om att 

vårdpersonalens bemötande av patienter under rond skulle förändras. Författarna trodde att 

vårdtagarens röst skulle bli mer hörd. Resultatet i denna studie visar dock att samma 

problematik kvarstår. Även om bemötandet har blivit bättre så brister det fortfarande. 

Författarnas förhoppning är den samma som Steel och Morton, det vill säga att resultatet av 

denna studie förhoppningsvis kommer förändra sättet att föra dialog med patienten så att det 

finns mera tid och mer engagemang från vårdpersonalen för att patienten ska känna större 

delaktighet samt ett bättre bemötande. 

 

Metodologisk diskussion 

En studie har alltid begränsningar och i denna studie kan urvalet ses som en, eftersom det inte 

fanns en jämn fördelning mellan könen för deltagarna. Både studiens överförbarhet samt 

studiens tillförlitlighet hade varit större om det hade varit jämn fördelning mellan könen (Polit 

& Beck, 2008, s. 339). Andra begränsningar i urvalet är att deltagarna var inneliggande på 

sjukhus under intervjun vilket kan ha påverkat deras svar på grund av rädsla att påverka den 

pågående vården negativt (Kvale, 1997, s.112). Deltagarnas nedsatta allmäntillstånd kan även 

ha påverkat orken till att ge detaljerade och nyanserade berättelser. Kanske hade resultatet 

blivit mer nyanserat om intervjuerna hade skett i en trygg miljö i hemmet och efter det att 

deltagarna var återställda och de hade distans till sin sjukhusvistelse. En styrka med denna 

studie är att författarna som genomförde studien är välbekanta med begreppet rond på 

avdelningen som studien genomfördes på. Fördelen med att författarna redan var insatt i 

begreppet rond var att de hade en fördjupad förståelse och kunskap om området som 

medförde att studien kunde lyftas fram på bästa sätt. Detta kan dock ha begränsat dem i deras 

intervjuteknik på ett omedvetet sätt genom att författarna har en egen åsikt om begreppet rond 

(Graneheim & Lundman, 2004). En svaghet vid datainsamlingen kan dock vara att den 

intervjuteknik som författarna använde inte var fullt utvecklad eftersom det var författarnas 

första kvalitativa studie. Intervjutekniken kan vidare ha påverkat det insamlade datamaterialet 

genom att författarna ibland ställde för riktade följdfrågor och missade därmed data (Kvale, 

1997, s. 213).  

 

I kvalitativa metoder användes begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet för att 

uttrycka resultatets trovärdighet (Granheim & Lundman, 2004). Det som styrker denna studies 

giltighet är att inga data har uteslutits på grund av svårigheter passa in i en kategori. Det är 

även en styrka att båda författarna under arbetsprocessen träffats och diskuterat analysens 
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olika steg. Författarna har arbetat tillsammans genom hela analysarbetet vilket minskar risken 

för systematiska fel (Graneheim & Lundman, 2004). Analysarbetet har granskats fortlöpande 

av en person väl insatt i forskning vilket även ökar studiens tillförlitlighet. Hur sant ett resultat 

är ger uttryck för resultatens giltighet. En text innehåller alltid flera olika aspekter och varje 

enskild person tolkar texten utifrån sina egna tidigare erfarenheter (Graneheim & Lundman, 

2004). I denna studie har detta beaktats i den utsträckning det är möjligt, genom att författarna 

inte har försökt att tolka fram en underliggande mening som inte finns. Författarna bedömer 

att studiens giltighet som god eftersom teman och kategorier stämmer väl överens med 

deltagarnas berättelser. Författarna har även funnit flertalet studier som styrker resultatet i 

denna studie vilket ökar studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2008, s.539). Sju av deltagarna 

var med om en typ av rond och två av deltagarna hade en annan typ av rond. Detta bör 

nämnas, men författarna tror inte, att den ojämna fördelningen kan ha påverkat resultatet 

negativt. Styrkan i studien är att det fanns en mättnad i det insamlade datamaterialet, i de sista 

intervjuerna framkom det liknande berättelser som vid de tidigare intervjuerna (Polit & Beck, 

2008, s. 357). I denna studie har författarna noggrant beskrivit urval, deltagare datainsamling, 

analys och i vilket sammanhang datainsamlingen skett. När detta finns beskrivet i en studie 

stärker det överförbarheten till andra personer i liknande kontext enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Eftersom detta finns tydligt beskrivet ökar det förutsättningen för någon 

annan att replikera studien. 

 

Slutsats  

Resultatet i denna studie visar att patienterna upplever delaktighet i sin vård när de får 

information på ett tydligt och förståeligt sätt och när de får möjlighet att berätta om sin 

situation vid ronden. Ett bra bemötande leder till möjligheter att etablera en relation med 

vårdpersonalen. Finns det tid och delaktighet för patienten vid rond ökar det patientens 

trygghet vid sjukhusvistelse. Resultatet i denna studie visar att ronden inte uppfyller 

patienternas förväntningar och är i dag bristande ur ett patientperspektiv. Det finns brister i 

informationsöverföringen och det saknas en fungerande helhet med delaktighet och 

bemötande för att en patient ska känna sig nöjd med sin vård.  

 

Implikationer 

Resultatet i denna studie visar att vårdpersonal kan skapa delaktighet genom att, i varje möte 

med patienten, utgå från patientens behov, situation och kunskap. Vårdpersonalen bör även 

skapa mer tid i mötet med patienten för att en dialog samt en relation ska kunna bildas. I 
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kommunikationen bör vårdpersonalen använda ett tydligt språk för att öka patientens 

förståelse och minska missförstånd. Vårdpersonal bör sträva efter att bilda ett team bestående 

av patient, läkare och sjuksköterska. Teamet bör tillsammans komma överens om 

gemensamma mål och en plan för hur de ska nå dessa mål (Bastiaens et al, 2007; Frederiksen 

et al., 2009; Pennbrant, 2009; Skär & Söderberg, 2009; Webster & Bryan, 2008). Eftersom 

ronden idag inte uppfyller vad patienten förväntar sig av den, kanske sjukvården borde ta bort 

begreppet och traditionen rond för att istället ersätta den med ett nytt sätt att möta patienten 

med denne i fokus.   

 

Förslag på ytterligare studier 

Ytterligare studier behövs eftersom det finns för lite forskning inom detta område ur 

patientperspektiv. Men för att förstå hur rond påverkar patienter och hur vårdpersonal kan 

förändra denna rutin kan det vara en fördel att studera både vårdpersonal och patient för att 

kunna förbättra och utveckla ronden ytterligare.  
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                                                                                                      Bilaga 1a 

 

       

Informationsbrev till verksamhetschef samt enhetschef med förfrågan om att få 
genomföra studie 
 
Inom slutenvården sker en rond dagligen på vårdavdelningen där patienten delges information 
om sin hälsa, sjukdom och behandling. Forskning visar att bristfällig information är det som 
ofta orsakar lidande för patienten. Få studier är gjorda ur patientens perspektiv på ronden 
därför är det svårt att veta hur patienter upplever ronden. Syftet med denna studie är därför att 
beskriva patienters upplevelse av rond. 
 
Denna studie kommer att ligga till grund för en uppsats som är en examinationsuppgift i 
kursen omvårdnad D. Vi skulle vilja göra studien inom ramen av denna verksamhet och skulle 
vilja intervjua åtta patienter om deras upplevelse av rond. Eftersom att vi arbetar på samma 
klinik som studien önskas genomföras på, kommer vi att behöva två frivilliga sjuksköterskor 
från infektionsavdelningen som hjälper oss att välja ut patienterna utifrån studiens 
inklusionskriterier. Rapporten kommer sedan att presenteras på seminarium och publiceras på 
Luleå tekniska universitets hemsida, http://epubl.ltu.se. 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Sandra Hermansson Ulrika Löfgren Lisa Skär 
Leg sjuksköterska Leg sjuksköterska Handledare 
Student  Student  Docent i omvårdnad 
Luleå tekniska universitet  Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet 
Tel: 070-8489256 Tel: 070-2874204 Tel: 0920-491000 vx 
 

 

Namn:    Datum: 

Verksamhetschef 

 

Namn:    Datum: 

Enhetschef 
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                                                                                                         Bilaga 1b 

 

       

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 
 
Inom slutenvården sker en rond dagligen på vårdavdelningen där patienten delges information 
om sin hälsa, sjukdom och behandling. Få studier är gjorda ur patientens perspektiv på ronden 
därför är det svårt att veta hur patienter upplever ronden. Syftet med denna studie är därför att 
beskriva patienters upplevelse av rond. 
 
Du får denna förfrågan eftersom du är inneliggande som patient på avdelningen och därför är 
vi intresserade av att veta vad du tycker om ronden. En sjuksköterska som inte har någon 
koppling till studien har frågat dig om du vill delta. Dagen efter förfrågan kommer 
sjuksköterskan som givit dig informationen, följa upp och fråga om du vill delta. Om du väljer 
att delta fyller du i svarstalongen och lämnar den i slutet kuvert till sjuksköterskan som lämnat 
dig informationen, därefter kontaktar vi dig för överenskommelse om tidpunkt för intervju. 
Studien kommer att genomföras med en intervju som är ca 30- 45 minuter lång. Den kommer 
att ske inne på ditt patientrum under förutsättning att du har en egen sal, om du inte har det 
finner vi ett annat rum. Några av frågorna som kommer att ställas till dig under intervjun är 
följande; Berätta hur ronden är för dig och hur du upplever den? Hur känner du dig delaktig? 
Vilka förväntningar har du på ronden? Hur skulle du vilja att ronden är? Intervjun kommer att 
spelas in på band för att sedan skrivas ut ordagrant. All information kommer att behandlas så 
att ingen kommer att kunna identifiera vem som sagt vad i den färdiga rapporten. 
 
Studien är frivillig och du kan när som helst under studien välja att avbryta ditt deltagande 
utan att förklara varför. Studien kommer inte att påverka din pågående vård oavsett om du 
tackar ja eller nej. Efter studiens godkännande och publicerande kommer studiens data att 
förstöras. När studien är godkänd kommer den att publiceras på Luleå tekniska universitets 
hemsida, http://epubl.ltu.se. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Sandra Hermansson Ulrika Löfgren Lisa Skär 
Leg sjuksköterska Leg sjuksköterska Handledare 
Student  Student  Docent i omvårdnad 
Luleå tekniska universitet  Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet 
Tel: 070-8489256 Tel: 070-2874204 Tel: 0920-491000 vx 
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Svarstalong      Bilaga 1c 

 

Undertecknad har tagit del av skriftlig och muntlig information samt haft möjlighet att ställa 

kompletterande frågor som besvarats och samtyckt till deltagande i studien. 

 

 

 Ja tack, jag önskar delta i studien 

 

 Jag vill ha mer information om studien 

 

 

 

Namn:      Datum: 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

Inledningsvis kommer frågor om ålder, kön, tidigare vårderfarenhet samt vårdtiden för detta 

vårdtillfälle att ställas.  

 

Inledande fråga  

Berätta varför du är inlagd på sjukhuset 

 

Berätta hur ronden är för dig och hur du upplever den? 

Vad är viktigt för dig med ronden? 

Berätta hur känner du dig delaktig? 

Berätta hur du kan påverka de beslut som tas? 

Berätta hur du har fått information under ronden? 

Berätta vilka förväntningar har du på ronden? 

Uppfylls dina förväntningar? 

Ibland är det många personer som är med under ronden. Berätta hur du upplever detta? 

Vad tycker du är bra med ronden? 

Vad tycker du är mindre bra? 

Hur skulle du vilja att ronden är? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


