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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patientnära rond är ett teamarbete mellan framförallt patient, sjuksköterska och 

läkare. Ett bra samarbete förbättrar relationen dem emellan. Dessutom har en framgångsrik 

rond mellan patient och sjukvårdspersonal stor betydelse för att patienten ska kunna få en 

säker och personcentrerad vård. Därför är det viktigt att få en djupare förståelse för hur 

patienter och sjukvårdpersonal upplever patientnära rond samt för betydelsen av teamarbetet 

vid patientnära rond. 

 

Syfte: Att belysa vilka effekter patientnära rond har på vårdteam samt att undersöka 

upplevelsen av patientnära rond utifrån perspektiven från både patienter och 

sjukvårdspersonal (sjuksköterskor, läkare och medicinstudenter). 

 

Metod: En litteraturstudie baserad på 14 vetenskapliga originalartiklar. Databaser som 

användes i studien var PubMed, Cochrane Library, Cinahl, SBU och SveMed. 

 

Resultat: Resultatet av denna studie indikerar att både patienter och sjukvårdspersonal 

upplever en ökad tillfredsställelse vid patientnära rond. Vidare visar resultatet att patientnära 

rond bidrar till att sjukvårdpersonal kan ge patienter en proaktiv omvårdnad, att samarbetet 

sjukvårdpersonal emellan blir mer effektivt och att patientnära rond gynnar medicinstudenters 

utveckling samt ökar studenters tillfredsställelse med sin utbildning. En utmaning som 

sjuksköterskor upplever i samband med patientnära rond är tidsbegränsning – framför allt 

upplever de att det tar tid för sjuksköterskor och läkare att synkronisera och koordinera mötet 

mellan patient och vårdpersonal samt att tid för dokumentation är bristande. Läkare upplever 

dessutom att deras autonomi minskas i samband med patientnära rond. 

 

Slutsats: Överlag kan patientnära rond vara ett effektivt sätt att främja personcentrerad vård. 

Patientnära rond har en positiv inverkan på teamarbete sjukvårdpersonal emellan samt bidrar 

till ökad tillfredsställelse hos både patienter och sjukvårdspersonal. Det finns dock behov av 

ytterligare forskning om patienters upplevelse av patientnära rond och vilka specifika åtgärder 

som kan vidtas för att sjukvårdpersonalen ska kunna samarbeta på ett mer effektivt sätt. 

 

Nyckelord: Patientnära, rond, personcentrerad, upplevelse, vårdteam. 

 



 

ABSTRACT 

Background: The ward round is a team collaboration mainly between patient, nurse and 

physician. A good collaboration enhances the relationship between them. In addition, a 

successful round between the patient and the medical personnel is of great significance for the 

patient to have a safe and person-centered care. Therefore it is important to gain a deeper 

understanding of how patients and medical staff experience ward rounds, as well as of the 

importance of team work during the ward rounds. 

 

Aim: To shed light upon the effects of ward rounding on healthcare teams and to explore the 

experience of ward rounds from the perspectives of both patients and medical staff (nurses, 

physicians and medical students). 

 

Method: A literature study based on 14 scientific articles. Databases used in the study were 

PubMed, Cochrane Library, CINAHL, SBU and SveMed. 

 

Results: The results of this study indicate that both patients and medical personnel experience 

an increased satisfaction during ward rounds. Furthermore, the results show that ward rounds 

contribute in making medical personnel provide a proactive care to their patients, that 

cooperation between medical staff becomes more efficient, and that ward rounding benefits 

medical students’ development and increases students’ satisfaction with their education. A 

challenge that nurses experience during ward rounds is time limitation – mainly they 

experience that it takes time for nurses and physicians to synchronize and coordinate the 

meeting between patient and medical personnel, and also that the time for documentation is 

inadequate. Physicians also experience that their autonomy is reduced in relation to ward 

rounds. 

 

Conclusion: Overall, ward rounding can be an effective way to promote person-centered 

care. Ward rounds have a positive impact on teamwork between medical personnel and 

contribute to increased satisfaction among both patients and medical staff. However, there is 

need for further research on patients' perception of ward rounding and which specific 

measures that can be taken for the medical staff to be able to collaborate more efficiently. 

 

Keywords: Ward round, patient-centered, person-centered, perception, patient care team. 
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BAKGRUND 

Rond 

Ronden har varit en central aktivitet inom sjukhusvård i hundratals år och används främst som 

en grund för att organisera avdelningsvård och behandlingsprocesser, det vill säga 

undersökning, diagnos, behandling och uppföljning av patienters vård och behandlingsplaner 

(O'Hare, 2008). Enligt lokala rutiner och institutionell tradition har ronden många vanliga och 

praktiska ändamål, vilket inkluderar förvärv och spridning av information, utbildning av 

studenter och patienter samt kollaborativa diskussioner om diagnos, behandling och 

vårdplaner (Kirkpatrick, Nash & Duffy, 2005). 

 

Litteraturen stödjer att det inte finns någon gemensam definition av vad rond bör 

vara och även inom samma organisation kan samma typ av rond genomföras 

på olika sätt (Parissopoulos, Timmins & Daly, 2013). Dessutom har olika typer av rond 

utvecklats för att möta behoven hos ett sjukvårdssystem som konstant förändras. Till exempel 

identifierades åtta sorters ronder i en studie av Walton, Hogden, Johnson och Greenfield 

(2016). 

 

Lagstiftning 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) ska hälso- och sjukvården bland annat 

fokusera på respekt för patientens autonomi och integritet samt främja goda relationer mellan 

patienten och vårdpersonalen. Lagen stadgar även att patienten har rätt till information om sin 

hälsosituation och vilken behandling som är tillgänglig samt betonar att patienten ska 

medverka till planeringen och utformningen av sin vård i så stor grad som möjligt. 

 

Även Patientlagen (SFS, 2014:821) fokuserar på patientens rätt till autonomi och integritet. 

Lagen innehåller bland annat bestämmelser om tillgänglighet, samtycke, information, 

individuell planering av vård, delaktighet, val av behandling och hjälpmedel. 

 

Det som dessa lagar framför allt lägger fokus på är patientens ställning, värde, integritet, 

självbestämmande och delaktighet inom vården samt på hur viktig kommunikationen mellan 

patient och sjukvårdspersonal är. 
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Patientnära rond 

Begreppet “patientnära rond” (PR) innebär att vårdpersonal (bland andra läkare, sjuksköterska 

och undersköterska) på en avdelning har rond tillsammans med patienten vid patientens säng 

eller i ett avskilt rum, till skillnad mot exempelvis en traditionell rond (TR) där 

vårdpersonalen först har rond i ett avskilt rum utan att patienten är närvarande och därefter 

besöker patienten för att diskutera, ge information och/eller ta beslut angående patientens vård 

och behandling (Nationalencyklopedin, i.d.). En aktiv inkludering av patienter i patientnära 

rond leder till förändringar i relationen mellan vårdpersonal och patient, från en relation av 

auktoritet och passivitet till ett mer balanserat förhållande (Smith, Dixon, Trevena, Nutbeam 

 & McCaffery, 2009). 

 

Tidigare forskning 

I traditionella ronder har läkaren haft en central och ledande roll (O'Hare, 2008). I dagens 

sjukvårdsmiljöer har dock ronder blivit allt mer komplexa. Detta manifesteras i en serie möten 

mellan patienter och ett team av sjukvårdpersonal innehållande bland andra sjuksköterskor, 

läkare och medicinstudenter (Herring, Richardson & Jackson, 2011). Enligt Leonard och 

Frankel (2011) kunde sjukvårdpersonalens teamarbete identifieras som en avgörande faktor 

för kvaliteten av vården som patienter får. 

 

Ronden är en viktig och vanlig form av sjukvårdpersonalens teamarbete som ger dem ett 

forum för att granska och planera patientens vård (Bradfield, 2010). En studie av Weber, 

Stöckli, Nübling och Langewitz (2008) visade dock att patienter kände att det var svårt att 

spela en aktiv roll i avdelningens traditionella rond. Patienterna diskuterade också vikten av 

uppdateringar, testresultat, behandling och vårdplanering. Om de ska delta i sin egen vård 

behöver patienter samverkan och dialog med sjukvårdpersonal (O'Hare, 2008). Patienters 

deltagande i vården är nödvändig för deras välbefinnande, såväl som för deras förståelse av 

behandlingar (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2010). 

 

En artikel av Langley (2015) visar att den patientnära ronden har samband med minskat 

fysiskt och psykiskt lidande hos patienter, samt en ökad tillfredsställelse hos både patienter 

och personal. Patientnära rond rapporteras även vara en effektiv intervention för att förbättra 

patientcentrerad vård (Rimmerman, 2013). En kvalitativ deskriptiv studie med fokusgrupper 

och djupintervjuer visade dock att även om idén om patientnära rond var väl genomtänkt, så 
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genomfördes den inte lika effektivt som den hade kunnat, från sjukvårdpersonalens sida 

(Walker, Duff & Fitzgerald, 2015). 

 

I en litteraturstudie om patientnära rond analyserades vetenskapliga tidsskrifter och statliga 

publikationer publicerade mellan år 2000 och 2014. Resultatet visade att när det gäller studier 

som belyser patientens upplevelser av patientnära rond fanns det tyvärr begränsat antal studier 

utifrån patientens perspektiv jämfört med ur vårdpersonalens perspektiv (Walton, Hogden, 

Johnson & Greenfield, 2016). 

 

Betydelse inom hälso- och sjukvården 

Patientnära rond är en viktig del av vården eftersom en framgångsrik rond mellan patient och 

sjukvårdspersonal har stor betydelse för att patienten ska kunna få en säker och 

personcentrerad vård (Björling & Ljunghill Hedberg, 2013). Syftet med personcentrerad vård 

är att personen sätts framför sin sjukdom, det vill säga att man inte enbart sätter sjukdom, 

ohälsa och behandling i fokus utan även individens sociala och kulturella preferenser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). En annan avsikt med den personcentrerade vården är att vården 

- bland annat undersökningar, behandlingar och rehabiliteringar - bör planeras utifrån 

patientens egen upplevelse och berättelse om sin sjukdom. Patientens perspektiv är alltså lika 

viktigt som - om inte mer än - vårdpersonalens perspektiv (GPCC, 2016). 

 

Studiens teoretiska referensram 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori från 1971 handlar framför allt om interaktioner mellan 

vårdgivare och vårdtagare och fokuserar på mötet med patienten. Travelbee tar upp många 

viktiga aspekter som bland annat människosyn - att varje människa är unik och omöjlig att 

ersätta; hälsa - att hälsa och ohälsa är speciella för varje person, så man bör förebygga ohälsa 

och främja hälsa utifrån individens behov, förutsättningar och önskemål; miljö - att individens 

kultur spelar roll eftersom olika kulturer kan ha skilda tankar om sjukdom och ohälsa; samt 

lidande - att någon gång i livet upplever varje individ lidande, men att alla personer har olika 

upplevelser som är unika och inte lika andras upplevelser av lidande (Hall, 2012). 

 

Då Travelbee fokuserar på interaktion mellan vårdgivare och vårdtagare – vilket är centralt 

vid patientnära rond – är den en lämplig teori som ram för detta examensarbete. 
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Problemformulering 

Patienten har rätt att få information om sin sjukdom och få möjlighet att planera och utföra sin 

vård (SFS, 1982). Patientnära rond kan vara ett sätt att integrera dessa rättigheter i hälso- och 

sjukvården och därmed är det viktigt att känna till och förstå patienters upplevelse av 

patientnära rond. Det finns dock inte särskilt många studier som belyser patientens perspektiv 

av patientnära rond. Denna litteraturstudies mål är därför att undersöka detta och samtidigt 

ytterligare undersöka sjukvårdspersonalens uppfattning av patientnära rond, för att på så vis få 

en djupare förståelse för så många aspekter och synvinklar av den patientnära ronden som 

möjligt. Då teamarbete identifieras som en avgörande faktor för kvaliteten av patienters vård 

(Leonard & Frankel, 2011) är det även viktigt att förstå betydelsen av teamarbetet vid 

patientnära rond. 

 

Syfte 

Denna studie har som syfte att belysa vilka effekter patientnära rond har på vårdteam samt att 

undersöka upplevelsen av patientnära rond utifrån perspektiven från både patienter och 

sjukvårdspersonal. Med sjukvårdspersonal menas sjuksköterskor, läkare och medicinstudenter 

(sjuksköterskestudenter och/eller läkarstudenter i olika stadier av sin utbildning). Anledningen 

till att medicinstudenter inkluderas i denna litteraturstudie är för att kunna inbegripa 

synvinklar från inte bara erfaren medicinsk personal, utan även från studenter som kan belysa 

effekterna av patientnära rond på bland annat utbildning av medicinsk personal 

(sjuksköterskor och läkare). På så vis får studien en större omfattning. 

 

Frågeställningar 

 Hur upplever patienter patientnära rond? 

 Hur upplever sjukvårdspersonal (sjuksköterskor, läkare och medicinstudenter) 

patientnära rond? 

 Vilken betydelse har patientnära rond för sjukvårdspersonalens teamarbete? 

 

METOD 

Design 

Denna uppsats är en litteraturstudie, vilket används för att söka, kritiskt granska, analysera 

och sammanställa litteratur inom ett visst ämne eller problemområde (Forsberg & 

Wengström, 2016). 
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Sökstrategi 

Urval av databaser 

För att få tillgång till fullständiga artiklar utan kostnad valdes de databaser som användes i 

litteraturstudien från Uppsala universitets hemsida. Databaserna PubMed, Cochrane Library, 

Cinahl, SBU och SveMed valdes på grund av att de är medicinska databaser som innehåller 

vetenskapliga artiklar inom området hälso- och sjukvård, vilka kan besvara litteraturstudiens 

syfte och frågeställningar. 

 

Sökord 

Sökorden “Rounding/rounds”, “Ward rounding/rounds” och “Patient-centered” samt vissa 

variationer av dessa ord på svenska användes därför att de bedömdes vara relevanta för 

litteraturstudien samt därför att de gav utfall vid sökning i de valda databaserna (se Tabell 1). 

En preliminär sökning gjordes där vetenskapliga artiklar valdes utifrån titelns relevans. 

Därefter lästes de valda artiklarnas abstract och de artiklar som inte ansågs uppfylla 

inklusionskriterierna eller litteraturstudiens syfte exkluderades (se Tabell 1). 

 

Tabell 1: Litteratursökning 

Databaser Sökord Utfall/Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal utvalda 

artiklar 

PubMed Round* and patient-

centered  

 

Ward round* and patient-

centered 

344 

 

 

12 

86 

 

 

1 

12 

 

 

1 

Cochrane Library Rounds 

 

Rounding 

26 

 

26 

0 

 

0 

0 

 

0 

Cinahl Round* and patient-

centered 

 

Ward round* and patient-

centered 

163 

 

 

10 

2 

 

 

0 

1 

 

 

0 

SBU Rond 

 

Patientnära 

0 

 

12 

0 

 

0 

0 

 

0 

SveMed Rond 

 

Patientnära 

 

Ward round 

0 

 

87 

 

6 

0 

 

0 

 

1 

0 

 

0 

 

0 
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Typ av litteratur 

Enbart vetenskapliga originalartiklar inkluderades i litteraturstudien. Detta eftersom de är 

primärkällor, och inte sekundärkällor som exempelvis systematiska 

litteratursammanställningar. För att inkluderas i studien behövde artiklarna handla om 

patientnära rond för att kunna besvara studiens syfte och dessutom vara skrivna på svenska 

eller engelska samt vara publicerade inom de senaste 20 åren (se Tabell 2). 

 

Tabell 2: Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

- Studier om patientnära rond 

- Originalartiklar på engelska eller svenska 
- Artiklar publicerade mellan år 1996-2016 
- Tillgång till fullständiga artiklar via 

Uppsala universitet 

- Artiklar som ej är relevanta till 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar 
- Artiklar på annat språk än svenska eller 

engelska 

- Artiklar publicerade innan år 1996 
- Systematiska litteratursammanställningar 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

För att kunna få en översikt av de inkluderade artiklarna samt för att lättare kunna bedöma 

deras kvalitet sammanställdes de i en översiktstabell enligt en modell av Willman, 

Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). Tabellen modifierades lätt för att inkludera 

vardera artikels titel och metod (se Bilaga 1). 

 

Alla artiklar som inkluderades i litteraturstudien kvalitetsgranskades och poängsattes enligt en 

modifierad granskningsmall (se Bilaga 2) från Forsberg och Wengström (2016). Anledningen 

till att granskningsmallen modifierades var för att utesluta frågor som inte ansågs vara 

relevanta för denna litteraturstudie – exempelvis frågor om kön, ålder, var och när 

undersökningen genomfördes och dylikt. Enligt studiens syfte att ha en djupare förståelse för 

patientnära rond modifierades granskningsmallen även till att kunna granska både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar. De frågor som granskningsmallen bestod av fokuserade på de 

inkluderade artiklarnas förmågor att kunna besvara studiens syfte på ett tillförlitligt sätt 

oavsett artikelns val av design. 

 

Den modifierade granskningsmallen bestod av 10 frågor. Varje fråga kunde besvaras med JA 

= 2 poäng, NEJ = 0 poäng eller Delvis = 1 poäng. Då en artikel kunde få 20 poäng som mest 



7 

 

och det fanns tre olika kvalitetsnivåer (låg, medelhög och hög), bedömdes 0-6 poäng vara låg 

kvalitet, 7-13 poäng medelhög kvalitet och 14-20 poäng hög kvalitet. 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) är det viktigt att artiklar med så hög kvalitet som 

möjligt tas med i litteraturstudier. I denna litteraturstudie inkluderades därför endast 

vetenskapliga artiklar av medelhög eller hög kvalitet (se Bilaga 1). Vid kvalitetsgranskningen 

exkluderades inga artiklar, då alla artiklar var av antingen medelhög eller hög kvalitet. 

 

Resultatanalys 

I litteraturstudien inkluderades totalt 14 vetenskapliga artiklar. Deras innehåll granskades för 

att se eventuella likheter och skillnader som sedan bidrog till att utröna vilka artiklar som 

skulle användas för att besvara respektive frågeställning, samt för att kunna skapa olika 

områden och därmed även underrubriker inom resultatdelen i litteraturstudien och på så vis 

presentera studiens resultat på ett tydligare sätt (se Bilaga 1 för översikt av artiklarna). 

 

Efter att artiklarna analyserades framkom tre kategorier under temat Patientens perspektiv 

(Delaktighet, Kommunikation och Tillfredsställelse), tre kategorier under temat 

Sjukvårdspersonalens perspektiv (Sjuksköterskans perspektiv, Läkarens perspektiv och 

Studentens perspektiv) och inga kategorier under temat Betydelsen för teamarbetet. 

 

RESULTAT 

Litteraturstudiens resultat grundades på 14 vetenskapliga artiklar av medelhög eller hög 

kvalitet (se Bilaga 1). De presenterade resultaten belyser patientnära rond ur perspektiven från 

patienter och sjukvårdspersonal (sjuksköterskor, läkare och medicinstudenter), samt 

betydelsen för teamarbetet. 

 

Patientens perspektiv 

Delaktighet 

I studierna av O’Leary et al. (2015) och Gonzalo, Chuang, Huang och Smith (2010) 

undersöktes skillnader i patienters uppfattning av traditionell rond (TR) och patientnära rond 

(PR). Deltagarna i studien av O’Leary et al. (2015) bestod av en kontrollgrupp (TR) med 

totalt 122 patienter och en interventionsgrupp (PR) med totalt 114 patienter, medan deltagarna 

i studien av Gonzalo et al. (2010) bestod av 71 TR-patienter och 18 PR-patienter. 
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O’Leary et al. (2015) fann att en mindre procentuell andel PR-patienter än TR-patienter 

upplevde att de kunde vara med i beslutsfattandet (87,5 % vid PR respektive 89,2 % vid TR, 

p=0,71), medan Gonzalo et al. (2010) fann en högre procentuell andel positiva svar hos PR-

patienter än hos TR-patienter (61 % vid PR respektive 55 % vid TR, p=0,43). Trots 

skillnaderna i procentuell andel fann författarna för respektive studie inga statistiskt 

signifikanta skillnader mellan de olika grupperna. 

 

Förutom en intervjustudie på inskrivna patienter gjorde O’Leary et al. (2015) dessutom en 

enkätundersökning på patienter som hade skrivits ut från sjukhuset för att undersöka hur de 

hade uppfattat sin beslutsmässighet, men även där fann författarna ingen signifikant skillnad i 

patienternas upplevelser gällande huruvida vårdpersonal hade inkluderat dem i beslut om 

behandling eller ej (51,8 % vid PR respektive 51,3 % vid TR, p=0,91). 

 

Kommunikation 

I en studie av Lehmann, Brancati, Chen, Roter och Dobs (1997) undersöktes skillnader i 

patienters upplevelser av PR respektive TR. Nittiofem patienter hade erfarenhet av PR, medan 

åttiosju patienter hade erfarenhet av TR. Jämförelsen mellan båda grupperna visade att läkare 

tillbringade mer tid hos patienterna vid PR än vid TR – ett medelvärde på 10±6 minuter vid 

PR jämfört med 6±5 minuter vid TR (p<0,001). 

 

Studien av Lehmann et al. (1997) visade även att PR-patienter var mer benägna att rapportera 

positiva uppfattningar om sin vård – bland annat att deras läkare gav dem information om 

deras problem eller sjukdom på ett adekvat vis (88 % vid PR jämfört med 82 % vid TR) samt 

att deras läkare gav adekvat information om undersökningar, mediciner och behandlingar (87 

% respektive 85 %). Vid PR rapporterade patienter att läkare inte presenterade sig själva så 

ofta (82 % vid PR respektive 83 % vid TR), men å andra sidan behandlades patienter vid PR 

oftare med respekt än vid TR (96 % respektive 94 %) (Lehmann et al., 1997). Dessa fynd 

stöds av en annan studie där 94 % av PR-patienterna upplevde att läkare respekterade dem, 

medan andelen för TR-patienter var 92 % (p=0,67) (Gonzalo et al., 2010). Enligt författarna 

för respektive studie var dessa fynd dock inte statistiskt signifikanta. 

 

Enligt O’Leary et al. (2015) var emellertid PR-patienter mer benägna att ange att läkare och 

sjuksköterskor inte gav motstridiga uppgifter eller motsägande information jämfört med 

patienter som hade TR (p<0,001). 
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Trots många positiva upplevelser av PR tyckte nära hälften av patienterna (46 %) att alltför 

mycket förvirrande medicinsk terminologi hade använts under ronden. Dessutom ansåg 94 

procent att rondens syfte verkade vara mer för vårdpersonalens och medicinstudenternas skull 

än för att förbättra patienternas vård (Lehmann et al., 1997). I studien upptäckte författarna 

även att patienter med högre utbildning var mindre benägna att rapportera att läkare använde 

förvirrande terminologi och inte förklarade undersökningar, mediciner och behandlingar på ett 

adekvat sätt, än patienter som inte hade fullgjort sin gymnasieutbildning (Lehmann et al., 

1997). 

 

En jämförelse mellan olika sorters ronder visade emellertid att en mindre procentuell andel 

PR-patienter än TR-patienter tyckte att vårdpersonalen använde förvirrande medicinsk 

terminologi (78 % respektive 86 %, p=0,84) (Gonzalo et al, 2010). Denna skillnad var dock 

inte statistiskt signifikant. 

 

Tillfredsställelse 

Medan en mindre procentuell andel patienter som erfor PR än som erfor TR rapporterade att 

ronden inte orsakade oro (88 % respektive 91 %) och att vården inte hade kunnat vara bättre 

(87 % respektive 90 %) visade en studie att PR-patienter var mer nöjda med ronden och 

tyckte att den var positiv och tillfredsställande, än TR-patienter (80 % respektive 74 %) 

(Lehmann et al., 1997). I en intervjustudie av O’Leary et al. (2015) var den övergripande 

tillfredsställelsen med vården också mer positiv för PR-patienter jämfört med för patienter 

som inte hade PR (59,8 % respektive 57,0 %, p=0,67). Författarna för respektive studie fann 

dock inga statistiskt signifikanta skillnader i patienternas tillfredsställelse med vården. 

 

Utöver ovanstående resultat rapporterade 87 % av patienterna som genomgick PR dessutom 

att de inte hade blivit upprörda av diskussionen under ronden, 82 % tyckte att läkare borde 

fortsätta med denna sorts rond och 51 % tyckte att PR främjade patientens förståelse av sitt 

sjukdomstillstånd. Lehmann et al. (1997) fann dock ingen statistisk signifikans i patienternas 

uppfattning av ronden. 

 

Gonzalo et al. (2010) fann emellertid en statistiskt signifikant skillnad mellan PR-patienter 

och TR-patienter gällande preferensen för PR – den var betydligt högre hos patienter vars 

medicinska team utförde PR jämfört med patienter som erhöll TR (94 % respektive 83 %, 

p=0,03). 
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I sin studie undersökte Lehmann et al. (1997) även hur patienter ville att PR skulle förbättras. 

46 % av patienterna ville att ronden skulle ändras på något vis; 34 % tyckte att de bör bli 

uppmanade att säga mer vid ronden, 14 % ansåg att läkare bör presentera sig själva oftare och 

8 % tyckte att färre läkare borde medverka vid PR. Andra förslag på förändringar var att 

läkare borde vara mer uppmärksamma (6 %), att läkare bör respektera deras integritet mer (4 

%), att läkare bör fråga patienten om tillstånd att genomföra PR (3 %) samt att läkare bör sitta 

ner under ronden (1 %). 

 

Sjukvårdspersonalens perspektiv 

Sjuksköterskans perspektiv 

Sharma och Klocke (2014) fann resultat som indikerar att det fanns en avsevärd förbättring av 

sjuksköterskors tillfredsställelse och uppfattning av kommunikation (p<0,001) och ronder 

(p<0,001) i samband med patientnära rond (PR). Ronden hade även en positiv inverkan på 

sjuksköterskors arbetsflöde (p<0,001), på deras uppfattningar om värdet av att vara en del av 

ett team (p=0,018) samt på deras trivsel med jobbet (p=0,010) (Sharma & Klocke, 2014). 

 

Gonzalo, Kuperman, Lehman och Haidet (2014) styrker de ovanstående fynden genom att 

deras studie hade liknande resultat – bland annat att sjuksköterskor hade större nytta av PR än 

läkare (p<0,05). PR ger dessutom sjuksköterskor fler möjligheter att få en mer djupgående 

bedömning och utvärdering av patienter, vilket är viktigt för att kunna ge dem vård av hög 

kvalitet (Lyons et al., 2013). 

 

En studie av Neville, Lake, LeMunyon, Paul och Whitmore (2012) som belyser 

sjuksköterskans perspektiv av PR visade att sjuksköterskor bland annat tyckte att PR var 

värdefull samt fördelaktig för både patienter och deras anhöriga, men mindre fördelaktig för 

deras egen yrkesutövning – främst när det gäller dokumentation samt förhållandet mellan 

sjuksköterskor och antal patienter (p<0,001). En annan utmaning som uppstod i samband med 

PR var att sjuksköterskor hade begränsat med tid – bland annat på grund av att det tog tid för 

sjuksköterskor och läkare att samordna och koordinera mötet mellan patient och vårdpersonal 

(p<0,05) (Gonzalo et al., 2014). 

 

Läkarens perspektiv 

Studien av Gonzalo et al. (2010) visade att läkare värderade vikten av PR högt för att denna 

sorts rond gav patienten vård av en hög kvalitet. Den primära utmaningen som läkare stötte på 
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var tidsbegränsningar, men resultaten som presenterades i studien visade att den tid det tog att 

slutföra PR var liknande som vid andra sorts ronder (Gonzalo et al., 2010). Enligt Muck, 

McNeil, McHugh, Bebarta och Adams (2015) tog PR i genomsnitt 4 minuter längre än ronder 

i konferensrum, men det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad. 

 

Läkare upplevde att mindre hierarkiska relationer i samband med arbete i multiprofessionella 

team vid PR bidrog till bättre och mer informerade kliniska beslut, färre följdfrågor från 

patienter samt ökat yrkesmässigt självförverkligande för deras egen profession. Nackdelar 

med PR – enligt läkare – var dock att deras autonomi minskades samt att det fanns en viss oro 

över att visa sina potentiella kunskapsluckor inför andra personer (Baathe, Ahlborg Jr, 

Lagstrom, Edgren & Nilsson, 2014). 

 

En studie av Bååthe, Ahlborg Jr, Edgren, Lagström och Nilsson (2016) undersökte huruvida 

individuella läkares yrkesidentitet utmanades eller bekräftades relaterat till det nya 

patientcentrerade och teambaserade tankesättet som uppstod vid PR. Resultaten indikerade att 

det fanns stora variationer kring hur läkare uppfattade sin yrkesidentitet och att läkarnas 

uppfattning och upplevelse av PR därför var relaterad till deras professionella identitet. Två 

olika synvinklar uppstod under studien och delades upp i ett Jag-perspektiv och ett Vi-

perspektiv. Läkare med Jag-perspektivet upplevde utmaningar med PR, medan läkare med Vi-

perspektivet anpassade sig snabbare till det nya sättet att hålla rond och upplevde att PR var i 

linje med deras yrkesidentitet. 

 

Studentens perspektiv 

Enligt en amerikansk studie har förekomsten av patientnära rond (PR) med syfte att främja 

läkarstudenters utbildning minskat från cirka 75 % av alla ronder på 1960-talet till färre än 25 

% av alla ronder under 2000-talet (Gonzalo, Masters, Simons & Chuang, 2009). Resultatet i 

studien visar emellertid att studenterna tycker att PR är en viktig förutsättning för att kunna 

lära sig grundläggande kliniska färdigheter. 

 

Patientnära rond (PR) är viktigt för studenters professionella utveckling – specifikt ansåg 

studenter i en studie av Gonzalo et al. (2009) att PR gav dem fler möjligheter att få värdefull 

kunskap och medicinsk kompetens från både patienter och läkare och även för att ytterligare 

definiera sin yrkesidentitet. Dessa fynd styrks av en annan studie vars deltagare rapporterade 

att utbildningens kvalitet var högre vid PR än vid andra sorters ronder samt att PR tycktes 
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höja frekvensen av elevernas agerande och göra att studenter fick en mer aktiv roll i vården 

(Muck et al., 2015). 

 

Studien av Lyons et al. (2013) indikerar att studenterna uppskattade samarbetet med 

sjuksköterskor, läkare och andra professioner i rondteamet. Studenterna rapporterade också att 

de kände sig mer engagerade vid PR, vilket gav dem en bättre förståelse för patientfallen, och 

därmed även förbättrade deras förmåga att ta hand om patienterna på ett mer effektivt sätt. 

 

I en annan studie ansåg majoriteten av de deltagande läkarstudenterna (83 %) att 

patientcentrerad vård var ett av de främsta syftena för PR, medan 23 % därutöver svarade att 

utbildning var ett annat av syftena och 19 % ansåg att syftet var för förvaltning av 

avdelningen (Walton & Steinert, 2010). 

 

Betydelse för teamarbetet 

Enligt Gonzalo et al. (2014) medverkade PR till ökad kommunikation och koordination 

mellan sjuksköterskor och läkare. PR ledde för övrigt till både främjad teamuppbyggnad 

mellan sjuksköterskor och läkare och till ökad medvetenhet om eventuella kliniska problem 

som behövde åtgärdas (p<0,05 för samtliga värden). 

 

Ciccu-Moore et al. (2013) beskrev omvårdnadsteamets erfarenheter av att genomföra PR i sin 

studie. Resultaten visade att PR medförde en proaktiv omvårdnad för patienten – bland annat 

minskade antalet fall och användningar av ringklockan, en mer kontrollerad miljö för 

patienten skapades och personalens tillfredsställelse i sjukvården förbättrades. Dessutom 

påpekade författarna att PR kunde bidra till en säker och effektiv vård, vilket förmedlar 

humanitet och därmed en mer personcentrerad vård. 

 

Teamarbetet mellan läkare och sjuksköterskor hade ett positivt samband med patientens 

tillfredsställelse, men uppfattningar om samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor var att 

det ofta är bristfälligt, enligt en studie av Henkin et al. (2016). En positiv effekt på 

teamarbetet visades dock i studien efter genomförandet av PR - nämligen att skillnaderna i 

överenskommelsen under rond mellan sjuksköterskor och läkare minskades signifikant genom 

att öka personlig kommunikation (ansikte mot ansikte). 

 



13 

 

DISKUSSION 

Denna litteraturstudie undersökte 14 vetenskapliga artiklar som uppfyllde de givna 

urvalskriterierna. I resultatet framkom att patientnära rond hade samband med en ökad 

tillfredsställelse hos både patienter och sjukvårdspersonal. Resultatet visade även att 

patientnära rond bidrog till att sjukvårdpersonal kunde ge patienten en proaktiv omvårdnad, 

att samarbetet mellan sjukvårdpersonal blev mer effektivt vid patientnära rond, samt att denna 

sorts rond gynnade medicinstudenters utveckling och ökade deras tillfredsställelse med 

utbildningen. 

 

Resultatdiskussion 

Patientens perspektiv 

Efter en analys av denna litteraturstudies inkluderade artiklar uppstod tre gemensamma 

teman; Delaktighet, Kommunikation och Tillfredsställelse. 

 

Enligt O’Hare et al. (2008) behöver patienter ha möjlighet till dialog och samarbete för att 

kunna delta i sin egen vård, och enligt Eldh et al. (2010) är patienters deltagande i vården en 

nödvändig faktor för att främja inte bara deras förståelse av behandlingar, utan även deras 

välbefinnande. Trots att svensk lagstiftning betonar vikten av patientens delaktighet inom 

hälso- och sjukvården (SFS, 1982:763; SFS, 2014:821) har tidigare forskning visat att 

patienter upplever utmaningar vid traditionella ronder när det gäller delaktighet och 

beslutstagande (Weber et al., 2008). De studier som jämförde patientnära rond med 

traditionell rond (Gonzalo et al., 2010; O’Leary et al., 2015) var motstridiga när det gäller 

patienters upplevelse av delaktighet, och det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader, så 

tyvärr gick det inte att dra några slutsatser angående huruvida patientnära rond bidrar till att 

patienter känner sig mer delaktiga i sin vård och i beslutstagandet eller ej. 

 

Resultaten i denna litteraturstudie indikerar dock att patientnära rond förmodligen har fler 

fördelar än nackdelar. De fynd som var mest framträdande var bland annat att läkare 

tillbringade mer tid hos patienterna (Lehmann et al., 1997) och att sjuksköterskor och läkare 

inte gav motstridiga uppgifter till patienten eftersom de arbetade tillsammans i ett team vid 

patientnära rond jämfört med enskilt vid andra sorters ronder (O’Leary et al., 2015). 
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Enligt både Lehmann et al. (1997) och O’Leary et al. (2015) var en större andel patienter 

nöjda och tillfredsställda med patientnära rond än med de alternativa ronder som fanns. Detta 

fynd stöds av Langley (2015), vars studie visade att den patientnära ronden har samband med 

ett minskat fysiskt och psykiskt lidande hos patienter och därmed även en ökad 

tillfredsställelse med hälso- och sjukvården. 

 

Lehmann et al. (1997) påpekar att i de flesta fall svarade patienter som var med på patientnära 

rond mer positivt procentuellt sett om sina upplevelser av PR än patienter som var med på 

andra sorters ronder. Gonzalo et al. (2010) skriver därtill att majoriteten patienter föredrar 

patientnära rond statistiskt sett då sjuksköterskan och läkaren besökte patienterna tillsammans 

istället för var och en för sig. 

 

Förutom dessa fynd hittade författarna från de tre artiklar som inkluderades i denna 

litteraturstudie inte så många skillnader som var statistiskt signifikanta. Det kan bero på 

många olika faktorer - bland annat att studiernas deltagarantal (sample) var för litet eller att 

vårdpersonalen som deltog i studierna var ovana vid att genomföra PR jämfört med andra 

sorters ronder och därför inte presterade optimalt. Det innebär att även om författarna av de 

tre studierna (Gonzalo et al., 2010; Lehmann et al., 1997; O’Leary et al., 2015) inte hittade 

statistiskt signifikanta skillnader är det troligt att de skulle funnit signifikanta skillnader om 

deras deltagarantal var större och/eller om de använde andra frågor och mätinstrument som 

utfallsmått då jämförelserna mellan grupperna uppvisar ett enhetligt mönster där resultaten 

går i samma riktning till fördel för patientnära rond. 

 

Sjukvårdspersonalens perspektiv 

Resultaten i denna studie identifierar att patientnära rond bidrog till att sjuksköterskor kunde 

vara mer närvarande, uppfatta patientens oro samt vara mer proaktiva i hanteringen av 

patientvård för att kunna tillse patientens behov på ett effektivare vis (Sharma & Klocke, 

2014). Dessa överensstämmer med målen för patientcentrerad vård. Patientcentrerad vård 

placerar patienten i centrum av vården och består av en omfattande, samarbetsvillig och 

terapeutisk allians mellan patient och sjukvårdspersonal för att tillgodose patientens behov 

och preferenser (Björling & Ljunghill Hedberg, 2013). 

 

Enligt Gonzalo et al. (2014) upplevde sjuksköterskor tidsbegränsningar vid patientnära rond. 

De tyckte bland annat att tid för dokumentation var otillräcklig samt att det tog tid att 
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koordinera mötet mellan patient och vårdpersonal eftersom de då behövde planera tiden 

tillsammans med läkare. Detta stämmer överens med fynd från en annan studie som visade att 

patientnära rond inte var så effektivt genomförd från sjukvårdspersonalens sida som det var 

tänkt (Walker et al., 2015). I en studie av Neville et al. (2012) visar resultaten dessutom att 

sjuksköterskor uppfattar ronden som fördelaktig för patienter, men mindre fördelaktig för sin 

egen profession – och även där var tidsbristen i störst fokus. 

 

Baathe et al. (2014) beskrev att när det gäller läkares autonomi fanns det vissa negativa 

upplevelser av patientnära rond för en del läkare. Orsaken för det kan vara att traditionellt sett 

var det läkare som beslutade hur ronden skulle utföras och all annan vårdpersonal anpassade 

sig till besluten (O'Hare, 2008). Med allt fler samhälleliga krav på patientcentrering inom 

vården kan det krävas att läkarna accepterar förändringar och anpassar sig till samhällets 

förväntningar för att patienterna ska kunna ha en optimal vård. Om ingenting förändras och 

läkarna föredrar sin autonomi över att arbeta inom ett interprofessionellt team kan patientens 

vård påverkas negativt. 

 

Undersökningar om studenters perspektiv på patientnära rond visade att de kände sig mer 

engagerade vid PR, vilket gav dem en bättre förståelse för patientfallen, och därmed även 

förbättrade deras förmåga att ta hand om patienterna på ett mer effektivt sätt (Lyons et al., 

2013). Därtill uppskattade studenter samarbetet med de andra professionerna i rondteamet 

(Lyons et al., 2013) och tyckte även att PR var en viktig förutsättning för att kunna lära sig 

grundläggande kliniska färdigheter (Gonzalo et al., 2009). 

 

Betydelse för teamarbetet 

Enligt Gonzalo et al. (2009) och Muck et al. (2015) främjar patientnära rond 

medicinstudenters professionella utveckling och bidrar till att utbildningens kvalitet blir 

högre. Bland annat upplevde studenterna att PR ökade deras möjligheter att få värdefull 

kunskap och medicinsk kompetens från både patienter och läkare, samtidigt som ronden 

medverkade till att de fick en mer aktiv roll i vården. Dessa fynd indikerar att patientnära rond 

har potentialen att positivt påverka studenters lärande och utveckling. 

 

Patientnära rond medförde till en proaktiv omvårdnad för patienten, vilket ledde till att både 

patientens och vårdpersonalens tillfredsställelse av sjukvården ökade (Ciccu-Moore et al., 

2013). Dessutom bidrog patientnära rond till en mer säker och effektiv vård, vilket förmedlar 



16 

 

humanitet och därmed en mer personcentrerad vård. Dessa fynd stämmer överens med Joyce 

Travelbees omvårdnadsteori där människosynen är en viktig del inom det personcentrerade 

omvårdnadsarbetet och förhållningssättet till patienten som en individ. 

 

Förutom effekterna på studenter och patienter visade en annan studie att patientnära rond 

ledde till bättre kommunikation och effektivare samarbete mellan sjukvårdspersonal (Henkin 

et al., 2016). Tidigare forskning indikerar att sjukvårdspersonalens teamarbete är en 

avgörande faktor vårdens kvalitet (Leonard & Frankel, 2011), vilket kan vara en orsak till att 

patienter är mer positivt inställda till patientnära rond. 

 

Traditionellt sett arbetar läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal var och en för 

sig. Enligt en studie av Gotlib-Conn, Reeves, Dainty, Kenaszchuk och Zwarenstein (2012) 

gör detta att sjuksköterskor bland annat upplever det som att de inte värderas av läkare och att 

de inte inkluderas i deras beslutsprocess, vilket leder till att samarbetet mellan sjuksköterskor 

och läkare skadas. Enligt Sharma och Klocke (2014) hade patientnära rond å andra sidan en 

positiv effekt på sjuksköterskors arbetsflöde och på deras uppfattningar om värdet av att vara 

en del av ett team. 

 

Den moderna hälso- och sjukvården har utvecklats från att läkare dominerade självständigt, 

till att sjukvårdpersonal arbetar i interprofessionella team. Som ett resultat av denna 

utveckling finns det ett ökande behov av samarbete mellan sjukvårdpersonal, vilket är 

avgörande för att patienter ska få en effektiv vård (Leonard & Frankel, 2011). En parallell kan 

dras till Smith et al. (2009) vars fynd indikerade en aktiv inkludering av patienten leder till en 

förbättrad relation mellan vårdpersonal och patient samt till ett mer balanserat förhållande 

dem emellan. Därmed kan man säga att ett bra samarbete mellan de olika yrkesgrupperna 

inom vårdteamet bidrar till en bättre teamuppbyggnad, en bättre relation mellan patient och 

vårdpersonal, och därmed också en effektivare och mer personcentrerad vård. 

 

När det gäller läkares perspektiv av patientnära rond visade resultatet att deras uppfattning av 

ronden var att den förbättrade kommunikationen med – inte bara patienter – utan även med de 

andra yrkesgrupperna inom sjukvården som deltog i rondteamet (Gonzalo et al., 2010). 

Genom förbättrad kommunikation mellan sjukvårdpersonal och patient samt sjukvårdpersonal 

emellan, kan informationen från alla parter göra det lättare att komma fram till en diagnos - 
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vilket är nödvändigt för att kunna besluta om och välja den mest lämpliga vården för patienten 

(Bradfield, 2010). 

 

Klinisk relevans 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori från 1971 fokuserade på fyra viktiga aspekter inom hälso- 

och sjukvården - människosyn, hälsa, miljö och lidande. 

 

Litteraturstudiens resultat indikerar att alla dessa aspekter integreras i den patientnära ronden 

genom att den lägger stor vikt på personcentrerad vård där sjukvårdspersonalen ser patienten 

som en individ och inte som en sjukdom eller dess symtom. Bland annat bidrar en förbättrad 

kommunikation - där exempelvis användning av medicinsk terminologi anpassas till 

patientens behov, förutsättningar och önskemål - till en ökad övergripande tillfredsställelse 

och minskat lidande hos patienten. Denna sorts personcentrerade omvårdnad främjar den 

individuella patientens hälsa samt förebygger ohälsa. 

 

Litteraturstudien inkluderar artiklar från flera olika länder (Kanada, UK, USA och Sverige), 

vilket innebär att de resultat som presenteras omfattar patienter med olika kulturer. Trots att 

deltagarna bestod av patienter med olika kultur och bakgrund verkar jämförelsen mellan 

undersökningsgrupperna uppvisa överensstämmande utfall där resultaten visar samma 

positiva trend för patientnära rond. 

 

Resultatets betydelse 

Resultaten i denna litteraturstudie belyser betydelsen av patientnära rond på vårdteam och vad 

olika sidor av vården (patient respektive vårdpersonal) upplever. Studien kan bidra till en 

ökad medvetenhet om - bland annat - samarbete mellan vårdpersonal och patient samt 

vårdpersonal emellan. Den kan användas till att öka kunskapen om vad som kan utvecklas och 

öka studenters lärande, men även till att förbättra hur avdelningar på sjukhus gör och/eller 

tänker vid ronder och därmed öka kvaliteten av patientens vård. Exempelvis främjar 

patientnära rond till ett mer etiskt förhållningssätt då vårdpersonalen fokuserar på att göra 

gott, inte orsaka skada samt låta patienten behålla sin autonomi. 

 

En kvalitativ vård, bra och säkra rutiner samt goda relationer mellan patienter och 

sjukvårdspersonal kan leda till ökad tillfredsställelse för alla parter, kortare vårdtid för 

patienter och därmed en mindre belastning på samhället. 
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Metoddiskussion 

Forskningsetiska överväganden 

För att kunna få ny eller utveckla redan existerande vetenskaplig kunskap, få nya och bättre 

behandlingar och mediciner som hjälper människor och främjar deras hälsa krävs forskning. 

Till detta behöver forskare ofta utföra försök på människor, och eftersom det är oerhört viktigt 

att minimera risker och skador som kan uppstå har flera lagar, regler, konventioner och 

kodexar bildats (CODEX, 2016). 

 

I Nürnbergkodexen från 1947 fastslogs bl.a. att forskning bör ha goda konsekvenser för 

samhället samt att risker och skador för försökspersoner bör minimeras (CODEX, 2016). 

 

När det gäller studier som denna litteraturstudie bör de vetenskapliga artiklar som inkluderas 

vara studier där noggranna etiska överväganden har gjorts eller studier som har fått tillstånd 

från en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2016; Vetenskapsrådet, 2016). 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2016) får dessutom oredlighet så som exempelvis fusk, ohederlighet, 

förvrängning av forskningsprocessen, vilseledning eller missvisande analys av data, 

förfalskning eller plagiat inte förekomma i forskningen. Därför bör sökmetoden i 

litteraturstudier som denna uppsats vara objektiv, där urvalet inte vinklas på något vis för att 

passa uppsatsens syfte bättre genom att forskaren till exempel inte redovisar och presenterar 

de artiklar och resultat som inte anses stödja forskarens hypotes eller teori om de resultat som 

studien kommer få, vilket inte skulle vara forskningsetiskt korrekt (Forsberg & Wengström, 

2016). 

 

Litteraturstudiens styrkor och svagheter 

För att kunna svara på syftet och frågeställningarna på ett optimalt vis behövdes en design 

som kunde omfatta och sammanställa en stor mängd aktuell forskning, och därför valdes 

litteraturstudie som design. 

 

En kombination av flera sökord gjordes i fem olika databaser för att kunna ha så stort utfall 

som möjligt och på så vis kunna inkludera fler artiklar i litteraturstudien som ansågs vara 

relevanta. Det fanns en artikel vars sammanfattning verkade intressant och relevant till 

litteraturstudien, men då en fullständig version av artikeln inte var tillgänglig behövde den 

exkluderas. Av utfallen från sökningen motsvarade endast 14 artiklar inklusionskriterierna, 
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trots att fler artiklar kunde inkluderats om de var mer tillgängliga. Detta är en av 

litteraturstudiens svagheter då dess resultat ytterligare kunde utvidgats och utvecklats om det 

hade funnits möjlighet. 

 

Medan utfallet gav flera artiklar som svarade på frågeställningarna om sjukvårdspersonalens 

perspektiv och effekterna av patientnära rond gav det endast tre artiklar som svarade på 

frågeställningen om patientens perspektiv. Detta kan innebära att litteraturstudiens resultat blir 

mindre tillförlitligt i detta avseende om det finns studier med patientperspektiv som inte 

fångats upp av de givna sökorden. Men det bedöms vara mer troligt att det få antalet artiklar 

beror på att det gjorts mindre forskning som haft fokus på patienternas perspektiv jämfört med 

sjukvårdspersonalens perspektiv. Slutsatserna som dras gällande patientens upplevelser av 

patientnära rond kan dessutom påverkas och anses vara mindre signifikanta än om fler artiklar 

om patientens perspektiv inkluderats i studien. 

 

Enbart vetenskapliga originalartiklar inkluderades i litteraturstudien. Detta är en av 

litteraturstudiens styrkor eftersom vetenskapliga artiklar är primärkällor, vilket ger studien en 

högre kvalitet till skillnad mot om sekundärkällor som exempelvis systematiska 

litteratursammanställningar hade använts. För att inkluderas i studien behövde artiklarna 

handla om patientnära rond för att kunna besvara studiens syfte och dessutom vara skrivna på 

svenska eller engelska samt vara publicerade inom de senaste 20 åren (se Tabell 2). 

Anledningen till att studien inkluderade artiklar från de senaste 20 åren var för att det annars 

inte skulle funnits tillräckligt många artiklar om patientens perspektiv. Om fler artiklar om 

patientens perspektiv funnits tillgängliga skulle inklusionskriterierna kunnat ändras till att 

inkludera exempelvis artiklar från de senaste 10 eller 15 åren. 

 

Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien kvalitetsgranskades enligt en modifierad 

granskningsmall (se Bilaga 2) från Forsberg och Wengström (2016). Anledningen till att 

granskningsmallen modifierades var för att utesluta frågor som ansågs vara oväsentliga för 

denna litteraturstudie - exempelvis frågor om kön, ålder, var och när undersökningen 

genomfördes och dylikt. För att kunna granska och bedöma rätt kvalitet på respektive artikel 

användes poäng. Det bidrog till ett mer vetenskapligt, objektivt och replikerbart sätt att 

värdera artiklarnas kvalitet än om författarnas subjektiva uppfattningar användes för att 

bedöma artiklarnas kvalitet. 
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Enligt Forsberg och Wengström (2016) är det viktigt att artiklar med så hög kvalitet som 

möjligt tas med i litteraturstudier, så därför inkluderades enbart vetenskapliga originalartiklar 

av medelhög eller hög kvalitet (se Bilaga 1). Vid kvalitetsgranskningen exkluderades inga 

artiklar då alla artiklar var av antingen medelhög eller hög kvalitet. 

 

Det faktum att ett källkritiskt tankesätt användes vid urvalet och att alla inkluderade artiklar 

kvalitetsgranskades är en styrka i studien då detta höjer studiens värde, kvalitet och 

trovärdighet. En annan styrka är att beskrivningen av metoden är utförlig, vilket gör den 

replikerbar. 

 

Klinisk implikation och vidare forskning 

Resultatet från studien belyser både patientens och vårdpersonalens upplevelse av patientnära 

rond samt ger läsaren en djupare förståelse för ämnet. De kliniska implikationer som 

litteraturstudien kan ha för hälso- och sjukvården är framför allt att dess resultat kan bidra till 

att förbättra kvaliteten i vården och därmed även förbättra den omvårdnad som patienter får i 

framtiden. 

 

Litteraturstudiens resultat indikerar att patientnära rond har många positiva effekter bland 

annat på patienter, sjukvårdspersonal och studenter, vilket kan anses som en starkare evidens 

för denna sorts rutiner och omvårdnad inom hälso- och sjukvården. Det finns dock behov av 

ytterligare forskning inom detta område för att kunna få en djupare förståelse för ämnet och 

för att kunna dra definitiva slutsatser om resultat som är generaliserbara. 

 

Slutsats 

Resultatet av denna studie visade att patientnära rond kan vara ett effektivt sätt att främja 

personcentrerad vård, att den har en positiv inverkan på flera olika delar av vården samt att 

patientnära rond bidrar till ökad tillfredsställelse hos patienter, sjukvårdspersonal och 

medicinstudenter. Patientnära rond medverkar även till ökat samarbete och kommunikation 

mellan olika yrkesgrupper inom vårdteamet. 

 

Utmaningar som sjukvårdspersonal uppfattade vid patientnära rond var främst brist på tid – 

både när det gäller dokumentation och samordning inom vårdteamet (mellan sjuksköterskor 

och läkare). Läkare uppfattade dessutom att deras autonomi minskades i samband med 

patientnära rond. 
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Det finns dock behov av ytterligare forskning inom detta område för att i större omfattning 

kunna säkerställa den patientnära ronden evidens. 
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Bilaga 1 

Översiktstabell 
 

Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Metod, Design Deltagare, Bortfall Resultat Kvalitets-

bedömning 

Baathe, F., Ahlborg 

Jr, G., Lagstrom, 

A., Edgren, L. & 

Nilsson, K. (2014). 

Sverige. 

Physician 

experiences of 

patient-

centered and 

teambased 

ward rounding 

– an interview 

based case-

study 

Att undersöka 

läkares upplevelser 

efter byte till en 

patientcentrerad och 

teambaserad rond. 

Design: Kvalitativ, 

intervjubaserad studie. 

 

Mätinstrument: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Antal deltagare: 13 

 

Bortfall: Ej beskrivet. 

Läkarna upplevde att mindre hierarkiska relationer med 

patienter i kombination med att arbeta i 

multiprofessionella team bidrog till bättre informerade 

beslut, färre följdfrågor från patienter samt ökad 

yrkesmässig tillfredsställelse. 

 

Dock upplevde läkarna att deras autonomi minskade, och 

det fanns oro om att blotta potentiella kunskapsluckor inför 

andra personer. 

Hög 

Bååthe, F., Ahlborg 

Jr, G., Edgren, L., 

Lagström, A. & 

Nilsson, K. (2016). 

Sverige. 

Uncovering 

paradoxes 

from 

physicians’ 

experiences of 

patient-

centered ward-

round 

Att avslöja 

paradoxer 

framväxande från 

läkares upplevelser 

av en 

patientcentrerad och 

team-baserad rond. 

Design: Kvalitativ. 

 

Mätinstrument: 

Intervjuer. 

Antal deltagare: 13 

läkare. 

 

Bortfall: Ej beskrivet. 

Deltagarnas uppfattning och upplevelse av PR* var 

relaterat till deras professionella identitet. Två olika 

synvinklar uppstod under studien och delades upp i ett Jag-

perspektiv och ett Vi-perspektiv. Läkare med Jag-

perspektivet upplevde utmaningar med PR*, medan läkare 

med Vi-perspektivet anpassade sig snabbare till det nya 

sättet att hålla rond och upplevde att PR var i linje med 

deras yrkesidentitet. 

Hög 

Ciccu-Moore, R., 

Grant, F., Niven, 

B.A., Paterson, H., 

Stoddart, K. & 

Wallace, A. (2013). 

UK. 

Care and 

comfort 

rounds: 

Improving 

standards 

Att undersöka om 

PR* kan ge 

patienten en 

proaktiv 

omvårdnad, kan 

minska antalet 

patientfall, förbättra 

patienternas 

upplevelse av 

omvårdnad, ge en 

säkrare miljö, och 

öka personalens 

tillfredsställelse i 

sjukvården. 

 

Design: Oklart. 

 

Mätinstrument: NHS 

Forth Valley Care and 

Comfort Round 

Checklist 

Antal deltagare: Ej 

beskrivet. 

 

Bortfall: Ej beskrivet. 

Patienterna försågs med en tystare miljö. De erbjöds och 

hjälptes med mat och vätska. Kommunikation mellan 

anhöriga och vårdgivare förbättrades. Dokumentation 

förbättrades. Vårdpersonalen gavs tid för utbildning. 

Personcentrerad vård förbättrades. 

Medelhög 
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Gonzalo, J.D., 

Chuang, C.H., 

Huang, G. & 

Smith, C. (2010). 

USA. 

The Return of 

Bedside 

Rounds: An 

Educational 

Intervention 

Att utvärdera 

effekten som PR* 

har på frekvensen 

av ronder och på 

varaktigheten av 

möten med nya 

patienter och av 

ronder, samt att 

utvärdera patienters 

och 

medicinstudenters 

uppfattning av PR*. 

Design: Pre- och 

postinterventionsstudie  

 

Mätinstrument: 

Intervjuer och enkäter 

Patienter: Före 

interventionen deltog 

71 patienter. Efter 

interventionen deltog 

18 patienter. 

 

Bortfall av patienter: 

Ej beskrivet. 

 

Vårdpersonal och 

medicinstudenter: 

158 

 

Antal deltagare: 112 

(71 %) 

 

Bortfall: 46 (29 %) 

Jämförelse av faserna före och efter interventionen visade 

att PR ökade från <1 % till 41 %, att PR* vid sängen var i 

genomsnitt 15 minuter lång, medan traditionell rond var i 

genomsnitt 16 minuter. Totala längden av rondning var 98 

respektive 95 minuter för de olika ronderna (PR*/TR**). 

 

Patienter som genomgick PR* uppfattade att 

vårdpersonalen tillbringade mer tid hos dem samt 

rapporterade att de föredrog denna sorts rond framför 

alternativet. 

 

Majoriteten av den totala andelen vårdpersonal som deltog 

i studien tyckte att PR* var bättre för patienterna, medan 

vårdpersonalen som deltog i interventionen var mindre 

benägna att tro att PR* var mer lärorik än traditionell rond. 

Hög 

Gonzalo, J.D., 

Kuperman, E., 

Lehman, E. & 

Haidet, P. (2014). 

USA. 

Bedside Inter-

professional 

Rounds: 

Perceptions of 

Benefits and 

Barriers 

by Internal 

Medicine 

Nursing Staff, 

Attending 

Physicians, 

and Housestaff 

Physicians 

Att utvärdera 

sjuksköterskors, 

behandlande läkares 

och husläkares 

uppfattningar av 

förmåner/hinder vid 

PR*. 

Design: Tvärsnittsstudie. 

 

Mätinstrument: Enkät. 

Totalt: 

171 deltagare  

 

Bortfall: 22 (13 %) 

Högst rankade förmånen var att kommunikation mellan 

personalen är effektiv; Högst rankade utmaningen var 

relaterad till att sjuksköterskan har ont om tid; lägst 

rankade utmaningen var relaterad till patientens perspektiv 

– bland annat patientens brist på välbefinnande. 

Hög 

Gonzalo, J.D., 

Masters, P.A., 

Simons, R.J., & 

Chuang, C.H. 

(2009). USA. 

Attending 

Rounds and 

Bedside Case 

Presentations: 

Medical 

Student and 

Medicine 

Resident 

Beskriva studenters 

erfarenheter och 

uppfattningar av 

patientnära rond. 

Design: Tvärsnitts 

webbaserad 

undersökning. 

 

Mätinstrument: Enkät. 

Totalt: 

202 deltagare 

 

Antal deltagare: 153 

deltagare (75 %) 

 

Bortfall: 51st (25 %) 

Den genomsnittliga tid som tillbringas på sängkanten vid 

PR* var 27,7 %. PR* inträffade vid sängkanten mindre än 

en fjärdedel av tillfällena. Studenterna tyckte att PR* var 

viktig för att lära sig grundläggande kliniska färdigheter. 

Medelhög 
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Experiences 

and Attitudes 

Henkin, S., Chon, 

T.Y., 

Christopherson, 

M.L., Halvorsen, 

A.J., Worden, L.M. 

& Ratelle, J.T. 

(2016). USA. 

Improving 

nurse–

physician 

teamwork 

through 

Inter-

professional 

bedside 

rounding 

Att undersöka om 

ökning av ansikte 

mot ansikte-

kommunikation i 

samband med PR* 

förbättrar 

samarbetet mellan 

sjuksköterskor och 

läkare. 

Design: Kvantitativ 

studie 

 

Mätinstrument: 

Safety Attitudes 

Questionnaire (SAQ) 

Totalt: 

182 deltagare  

 

Bortfall: 41 (23 %) 

Efter genomförandet av PR* ökade samarbetet mellan 

sjuksköterskor och läkare från sjuksköteskors perspektiv. 

Samtidigt fanns det inga skillnader i överenskommelse 

mellan sjuksköterskor och läkare på SAQ förutom i bara 

en punkt. 

Medelhög 

Lehmann, L.S., 

Brancati, F.L., 

Chen, M.C., Roter, 

D. & Dobs, A.S. 

(1997). USA. 

The effect of 

bedside case 

presentations 

on patient’s 

perceptions of 

their medical 

care 

Att jämföra 

presentationer av 

patientfall vid 

sängen (“bedside 

presentations”) och 

presentationer av 

patientfall i ett 

konferensrum 

(“conference-room 

presentations”) med 

avseende på deras 

effekter på 

patienternas 

uppfattning och 

tillfredsställelse. 

Design: Randomiserad, 

kontrollerad studie. 

 

Mätinstrument: Enkäter. 

Antal patienter: 210 

 

Antal deltagare: 182 

(87 %) 

 

Bortfall: 28 (13 %) 

 

Av 182 deltagare 

rondades 95 patienter 

vid sängen och 87 

patienter i ett 

konferensrum. 

Jämförelsen visade att läkare tillbringar mer tid hos 

patienter med fallpresentationer vid sängen än hos 

patienter med fallpresentationer i konferensrum (10 

respektive 6 minuter), samt att patienterna med sängronder 

var mer benägna att rapportera positiva uppfattningar om 

sin vård än patienterna som rondades i konferensrum. 

Hög 

Lyons, K.J., 

Giordano, C., 

Speakman, E., 

Isenberg, G., 

Antony, R., 

Hanson-Zalot, M., 

Ward, J. & 

Papastrat, K. 

(2013). USA. 

Jefferson Inter-

professional 

Clinical 

Rounding 

Project 

Att bestämma om 

PR* skulle kunna 

genomföras med 

framgång i akuta 

vårdsituationer. 

Design: Pilotstudie; 

Kvalitativ, 

intervjubaserad studie 

 

Mätinstrument: 

Intervjuer. 

Totalt: 

48 studenter 

 

Bortfall: Ej beskrivet 

Alla deltagare hade en bättre förståelse av roller av andra 

yrken vilket resulterade i ett mer patientcentrerat 

förhållningssätt. Ytterligare information som tillhandhålls 

från olika perspektiv i teamet resulterade i en mer 

integrerad plan för omvårdnad. 

Medelhög 

Muck, A., McNeil, 

C., McHugh, P., 

Bebarta, V. & 

Adams, B. (2015). 

Bedside 

rounds versus 

board rounds 

in an 

Att få insikt i om 

PR* vid skiftbyte 

på en 

akutmottagning 

Design: 

Randomiserad prospektiv 

studie, 

bekvämlighetsurval. 

Totalt: 

274 

deltagare (139 

patienter i 

En ökad frekvens av diskussion om differentialdiagnoser 

förekom oftare i interventionsgruppen. Vid PR* hade 

patienter mer frågor. Alternativa behandlingar och 

undersöknings resultat diskuterades oftare. 

Medelhög 
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USA. emergency 

department 

kunde förbättra 

utbildning, jämfört 

med en annan sorts 

rond. 

Mätinstrument: The 

100–point visual 

analogue scale (VAS). 

interventionsgrupp 

och 135 patienter i 

kontrollgrupp) 

 

Bortfall: Ej beskrivet 

Neville, K., Lake, 

K., LeMunyon, D., 

Paul, D. & 

Whitmore, K. 

(2012). USA. 

Nurses’ 

Perceptions of 

Patient 

Rounding 

Undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning av PR*. 

Design: Pilotstudie. 

 

Mätinstrument: “The 

Nurses’ Perception of 

Patient Rounding 

Scale”.  Neville, K., 

(2010). Opublicerat 

manuskript. 

Utdelade enkäter: 

150 

 

Besvarade enkäter: 

49 (33 %) 

 

Bortfall: 101 (67 %) 

Sjuksköterskornas uppfattning av PR* var att den är 

värdefull samt att PR* varje timme kan gagna patienter 

och anhöriga, men att tillämpningen av PR* var betydligt 

mindre fördelaktigt för vårdpersonalen. 

Medelhög 

O’Leary, K.J., 

Killarney, A., 

Hansen, L.O., 

Jones, S., Malladi, 

M., Marks, K. & 

Shah, H.M. (2015). 

USA. 

Effect of 

patient-centred 

bedside 

rounds on 

hospitalised 

patients’ 

decision 

control, 

activation and 

satisfaction 

with care 

Att utvärdera 

effekten som PR 

har på åtgärder för 

patientcentrerad 

vård. 

Design: Kluster 

randomiserad 

kontrollerad studie  

 

Mätinstrument: Control 

Preferences Scale; Short 

Form of the Patient 

Activation Measure; 

Totalt: 

650 deltagare  

Intervjudata: (122 i 

kontrollgrupp och 

114 

interventionsgrupp). 

 

Utskrivningsdata: 

(274 i kontrollgrupp 

och 219 

interventionsgrupp) 

 

Bortfall: 414 (64 %) 

Inga signifikanta skillnader i patienternas upplevelser av 

delaktighet och tillfredsställelse av omvårdnad i varken 

kontroll- eller interventionsgruppen. Tre fjärdedelar av 

sjuksköterskorna, men bara ungefär hälften av läkarna 

tyckte att PR* förbättrade kommunikationen med 

patienterna. Hälften av sjuksköterskorna och läkarna ansåg 

att PR* hade effektiviserat deras arbetsdag. 

Hög 

Sharma, U. & 

Klocke, D. (2014). 

USA. 

Attitudes of 

nursing staff 

toward inter-

professional 

in-patient-

centered 

rounding 

Undersöka 

vårdpersonalens 

attityder, före och 

efter genomförandet 

av PR*. 

Design: Pilotstudie  

 

Mätinstrument: En fem-

fråga baslinje med fyra 

månaders 

uppföljningsundersöknin

g. 

Totalt: 

90 deltagare  

 

Bortfall: 29 (33 %) 

Det fanns en avsevärd förbättring av vårdpersonalens 

tillfredsställelse i samband med förbättrad kommunikation 

och rond. PR* har en positiv effekt på bland annat 

omvårdnadens arbetsflöde, sjuksköterskors uppfattningar 

om värdet av att vara en teammedlem och på deras trivsel. 

Medelhög 

Walton, J.M. & 

Steinert, Y. (2010). 

Kanada 

Patterns of 

interaction 

during rounds: 

implications 

for 

work-based 

Få större förståelse 

för interaktioner 

inom vårdlag under 

PR* samt att 

bedöma 

medicinstudenters 

Design: 

Observationsstudie. 

 

Enkätundersökning. 

 

Mätinstrument: 

Antal observerade 

ronder: 18 

 

Antal deltagare: 6 

grupper, oklart antal 

deltagare/grupp. 

I genomsnitt var en rond 106 minuter lång och 

diskussionen inkluderade 22,1 patienter. Den behandlande 

läkaren/läraren var den mest pratsamma i gruppen. 

 

Enkätundersökningen gav många olika svar om 

medicinstudenternas uppfattning av PR*. 

Hög 



31 

 

learning uppfattning om 

nyttan av PR*. 

Personal 

digital assistant (PDA)-

baserad insamling. 

 

Enkäter. 

 

Utdelade enkäter: 

151 

 

Besvarade enkäter: 

126 (83 %) 

 

Bortfall: 25 (17 %) 

 

*PR = Patientnära rond  **TR = Traditionell rond 
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Bilaga 2 

Mall för kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar 
Modifierad av författarna efter originalkälla av Forsberg och Wengström (2016) 

 

Kriterier för inkludering eller exkludering 

 
   

1. Syfte och/eller frågeställning är tydligt beskrivna 

 

 JA  NEJ  Delvis 

2. Urvalsmetoden är tydligt beskriven 

 

 JA  NEJ  Delvis 

3. Urvalskriterier (inklusions- och 

exklusionskriterier) är beskrivna 

 

 JA  NEJ  Delvis 

4. Urvalet är representativt 

 

 JA  NEJ  Delvis 

5. Bortfallsanalys finns 

 

 JA  NEJ  Delvis 

6. Etiskt godkännande/tillstånd från en etisk 

kommitté alt. etiskt resonemang finns 

 

 JA  NEJ  Delvis 

Artikelns tillförlitlighet 

 

 JA  NEJ  Delvis 

7. Mätinstrumenten är valida 

 

 JA  NEJ  Delvis 

8. Mätinstrumenten är reliabla 

 

 JA  NEJ  Delvis 

Diskussion och slutsats 

 

 JA  NEJ  Delvis 

9. Diskussionen verkar rimlig i förhållande till 

studiens resultat 

 

 JA  NEJ  Delvis 

10. Artikeln är relevant till litteraturstudien 

 

 JA  NEJ  Delvis 

 

 

Poäng 

Ja = 2 poäng 

Nej = 0 poäng 

Delvis = 1 poäng 

 

Kvalitet 

Låg = 0-6 poäng 

Medel = 7-13 poäng 

Hög = 14-20 poäng 

 

 

 

 


