
!

!

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

  

 
  

 

Bedside-rond  
Patientens och sjukvårdspersonalens perspektiv 

En litteraturstudie 

  

 

 

 

  
 
 
Författare                                                           Handledare 
Jenny Keinonen                                                 Mona Pettersson 
Julia Mikaelsdotter                                             
                                                                           Examinator  
Examensarbete i Vårdvetenskap 15p                Ann-Christin Karlsson 
Sjuksköterskeprogrammet 180p 
2018 



!

!

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Ronden är en central punkt gällande planering och utvärdering av patientens 

vård. Sjukvårdspersonalen ansvarar för att personcentrera omvårdnaden där patienten sätts i 

fokus, och där vården byggs på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Den 

traditionella ronden utförs i större del utan patientens närvaro. Bedside-rond (BR) syftar till 

att alla inblandade professioner rondar tillsammans med patienten vid patientens sängkant 

eller i ett avskilt rum för att göra patienten delaktig i sin egen vård. 

  

Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva om BR bidrar till personcentrerad vård, 

delaktighet och förbättrat teamarbete, ur patienten och sjukvårdspersonalens perspektiv. 

 

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

användes i studien var PubMed, CINAHL och SveMed+. Resultatanalysen gjordes utifrån 

Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. 

 

Resultat: Resultatet av denna studie indikerar på att patienten och sjukvårdspersonalen 

upplever en ökad delaktighet genom BR. Sjukvårdspersonal upplever förbättring i utfallet av 

vården eftersom hela sjukvårdsteamet får en helhetsbild av patienten. Flera studier styrker att 

samarbetet i teamet förbättrades, och att BR bidrog till en ökad förståelse för varandras 

yrkesroller. Oenigheter rörande rondens mål framkom, men även avsaknad av en tydlig 

struktur försvårade genomförandet. Kommunikationen förbättrades enligt flertal studier, 

vilket framförallt berodde på den direkta kommunikationen mellan berörda teamdeltagare. 

 

Slutsats: BR skulle kunna införas som arbetsmodell istället för den traditionella ronden. 

Patienten blir mer delaktig i sin vård och samarbetet förbättras genom en effektivare 

kommunikation. Resultatet visar att patientens delaktighet ökar men för att kunna 

säkerhetsställa evidensen att patienten upplever att BR bidrar till en personcentrerad vård, 

behövs ännu mer forskning ur ett patientperspektiv. 

 

Nyckelord: Bedside, delaktighet, patientcentrerad/personcentrerad, rond, teamarbete. 
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ABSTRACT 

 
Background: The round is a central part regarding planning and evaluating the patients’ 

health. Healthcare professional are responsible for the person-centered healthcare where the 

patient is the center of attention, and where the healthcare is based on the patient’s integrity 

and autonomy. The traditional round is carried out mainly without the patient’s presence. 

Bedside-round (BR) aims at all professions involved with the patient at the patient’s bedside 

or in a separate room to make the patient involved in his or her own care. 

 

Aim: The purpose of the literature study was to describe whether BR contributes to person-

centered care, participation and improved teamwork, from the patients’ and the healthcare 

professionals’ perspective.!

 

Method: A literature study based on 10 scientific original articles. Databases used in the 

study were PubMed, CINAHL and SveMed +. The results analysis was based on Graneheim 

and Lundman's (2004) qualitative analysis method. 

 

Results: The result of this study indicates that the patient and healthcare professionals 

experience increased participation through bedside-round. Healthcare professionals 

experience improvement in the outcome of care as the entire healthcare team gets an overall 

picture of the patient. Several studies confirm that team collaboration improved, and bedside-

round contributed to an increased understanding of each other's professional roles. 

Disagreements concerning the goal of the round came true, but lack of a clear structure also 

complicated implementation. Communication improved according to several studies, mainly 

due to the direct communication between relevant team participants. 

 

Conclusion: BR could be introduced as a working model instead of the traditional round. 

The patients becomes more involved in their care and the collaboration is improved through 

more effective communication. The result shows that the patient's participation increases but 

in order to ensure the evidence that the patient experiences that BR contributes to a person-

centered care, even more research is needed from a patient perspective. 

 

Keywords: Bedside, participation, patient-centered/person-centered, round, teamwork. 
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BAKGRUND 
Traditionell rond 

Den traditionella ronden har varit en central aktivitet inom sjukhusverksamhet i hundratals år 

världen över. Ronden är en mötesplats för det dagliga kliniska arbetet, där kunskap och frågor 

från de olika professionerna i vårdteamet och patienten kan kopplas samman för att 

säkerställa en god och säker vård. Ronden används av sjukvårdspersonal för att organisera 

avdelningsvård och behandlingsprocesser vilket inkluderar att diagnostisera, förutsäga 

prognos, planera undersökningar, sätta in rätt behandling och följa upp patientens 

allmäntillstånd. Det finns ingen gemensam litteratur som beskriver hur rondarbetet skall 

genomföras eller som definierar vad en rond bör innehålla (O'Hare, 2008). Den traditionella 

ronden delas vanligtvis in i två moment, sittrond och gårond. Vid sittronden deltar läkare 

tillsammans med patientansvarig sjuksköterska och om möjligt andra professioner. Där 

delges information om patientens aktuella tillstånd tillsammans med resultat av hittills 

genomgångna undersökningar, konsultbedömningar, provtagningar och planerar förväntad 

utskrivning. Därefter fortsätter gåronden där läkaren tillsammans med sjuksköterskan går runt 

och träffar patienterna på respektive rum. Under denna del av ronden informeras patienten 

om utredningsläget och planeringen gällande vården men sällan finns tid för en grundlig 

genomgång (Björling & Ljunghill Hedberg, 2013). 

 

Bedside-rondens historia 

Franciscus Sylvius föddes 1614 och var en inflytelserik läkare och forskare och hans namn 

ingår i flera facktermer rörande hjärnans anatomi. Franciscus utövade den kliniska 

undervisningen för sina studenter vid patientens sängkant, för att kunna höra patienten själv 

berätta om sina symtom (Russel & Garibaldi, 2016). I slutet av 1800-talet etablerade Sir 

William Osler den moderna modellen av bedside-rond med läkare och studenter och skapade 

det första moderna studieprogrammet där kliniskt bedside-lärande ingick. Osler skrev (i 

Russel & Garibaldi, 2016) att läran om sjukdomar främst lärs ut vid sängkanten och inte från 

en föreläsningssal eller litteratur. Hans lärande gick därför ut på att observera och ta del av 

patientens upplevelse, vilket ger en annan kunskap och förståelse för olika sjukdomstillstånd 

och patienten i helhet (Russel & Garibaldi, 2016).    
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Bedside-rond 

Bedside-rond (BR) är en modell där ett multiprofessionellt team rondar tillsammans med 

patienten vid patientens sängkant eller i ett avskilt rum. BR kan även benämnas som 

interprofessionell rond och multidisciplinär rond, men ronderna har samma syfte att patienten 

och de olika professionerna är involverade och samarbetar under hela ronden. Enligt Luthy et 

al. (2017) har BR en mångsidig struktur eftersom den syftar till att samla och sammanfatta 

information rörande patienten från alla professioner samt patienten själv, få en gemensam 

bild av patientens tillstånd och tillsammans med patienten planera den fortsatta vården. I en 

studie av Gonzalo et al. (2013) gav inkludering av patienten i ronden möjlighet att bygga en 

tillitsfull relation mellan sjukvårdspersonalen och patienten, där all uppmärksamhet riktas 

mot patienten vilket medför att patienten känner sig mer trygg och omhändertagen. Under BR 

delges alla involverade samma information och det finns möjlighet att korrigera eventuell 

felaktig information när hela vårdteamet är samlat, vilket kan vara tidseffektivt, patientsäkert 

och bidra till ett förbättrat teamarbete.  

 

Det finns lite forskning inom BR gällande patienter över 18 år eftersom BR används i större 

utsträckning inom den pediatriska vården (O’Leary et al., 2011). Inom den pediatriska vården 

syftar BR, som även kan benämnas familjecentrerad rond, till att inkludera hela familjen och 

göra ronden familjecentrerad. Genom BR får familjen vara delaktig i den medicinska 

beslutsfattande diskussionen i 90% av fallen, och sjukvårdspersonalen upplever en större 

förståelse för patientens medicinska behov (Rosen, Stenger, Bochkoris, Hannon & Kwoh, 

2009). I studien av Rosen et al. (2009) rapporterades även att sjukvårdspersonalen hade en 

bättre förmåga att hjälpa familjerna och en större känsla av samarbete i jämförelse med den 

traditionella ronden. I en prospektiv kohortstudie av Kuo et al. (2012), utvärderade 49 

familjer den familjecentrerade BR och rapporterade flertal positiva utfall som ökad 

delaktighet i beslutsfattandet, konsekvent medicinsk information, förbättrad diskussion 

rörande vårdplaneringen, ökad känsla av partnerskap och att läkaren lyssnade mer på deras 

oro och visade respekt. 

 

Lagstiftning 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) ska hälso- och sjukvårdsverksamhet 

bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Detta innebär bland annat att vården ska 

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet och främja goda relationer 

mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonal. Patienten har rätt till att få information 
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om sin hälsosituation och bör ha möjlighet att påverka medicinska beslut och valet av 

behandlingsåtgärder. Även patientlagen (SFS, 2014:821) fokuserar på patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet, där hälso- och sjukvården så långt som möjligt ska 

utformas och genomföras i samråd med patienten. Socialstyrelsen fick hösten 2014 i uppdrag 

av regeringen att utveckla metoden för nationella riktlinjer gällande den patientcentrerade 

vården där patienten involveras i större utsträckning än tidigare (Socialstyrelsen, 2018). 

 

Personcentrerad vård inom hälso- och sjukvård 

Patientcentrerad vård beskrivs som ett partnerskap mellan patienten och sjukvårdspersonalen, 

där fokus ligger på att informera och engagera patienten för ökad delaktighet (O´Leary et al., 

2016). Enligt Kiessling och Kjellgren (2004) ger delaktighet en positiv påverkan på hälsan 

genom att patientens benägenhet att följa sjukvårdspersonalens instruktioner ökar, vilket 

leder till fler lyckade behandlingsresultat. Många patienter upplever att de inte har tillräcklig 

information för att kunna vara delaktiga i sina medicinska beslut (Kiessling & Kjellgren, 

2004). Enligt Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall och Ringdal (2017) för läkaren dialogen 

med patienten rörande de viktigaste medicinska frågorna under ronden, men det saknas 

gemensamma diskussioner mellan sjuksköterska, läkare och patient. Patientens delaktighet 

och förståelse under ronden hindras av det medicinska språket läkaren använder och samtalet 

öppnar inte upp för patientens deltagande. 

Socialstyrelsen använder sig av begreppet patientcentrerad omvårdnad vilket inte har samma 

innebörd som personcentrerad omvårdnad. Definitionen av att vara patient är en roll en 

person intar, att vara en person handlar om identitet (Ekman, 2014). Personcentrerad 

omvårdnad syftar till att synliggöra hela personen, att tillgodose det existentiella, sociala och 

psykiska behov i samma omfattning som fysiska behov (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Planeringen av vården som behandlingar, undersökningar och rehabilitering bör ske 

utifrån personens egna beskrivning av sitt tillstånd och behov i relation till 

sjukvårdspersonalens bedömningar (GPCC- centrum för personcentrerad vård, 2017).  

Kommunikation & teamarbete                                                                                               

En effektiv kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare är av betydelse för en trygg och 

patientsäker vård. Det är inte ovanligt att deltagarna i teamet befinner sig på olika platser vid 

informationsutbyten, vilket ofta leder till missuppfattningar i kommunikationen (Li, Talari, 

Kelly, Latham, Dotson & Williams, 2018). Enligt O´Leary, Boudreau, Creden, Slade och 
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Williams (2012) visar flera studier att kommunikationsbrister är vanligt förekommande 

mellan sjuksköterskor och läkare inom olika vårdavdelningar. World Health Organization 

(WHO) skriver (i Inspektion för vård och omsorg [IVO], 2017) att upp till 70 procent av alla 

avvikelser beror på brister i kommunikationen. En avvikelse räknas som en oväntad händelse 

som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, vilket all hälso- och sjukvårdspersonal 

har som skyldighet att rapportera enligt lex Maria. Enligt Socialstyrelsen (2017) drabbas 100 

000 patienter varje år av vårdskador i Sverige. Vårdskadorna omfattar 12% av den totala 

kostnaden för hälso- och sjukvården, vilket medför höga kostnader för samhället.  

Förbättring av kvalitet och patientsäkerhet i vården kräver samarbeten från olika professioner, 

ett hinder är svårigheten olika yrken har för att erkänna varandras yrkesroller och kunskap 

(Gausvik, Lautar, Miller, Pallerla & Schlaudecker, 2015). Enligt Li et al. (2018) kan 

teamarbetet skilja sig åt från olika avdelningar och vilka professioner som deltar kan variera. 

Läkare och sjuksköterskor har olika uppfattningar om vilka omvårdnadsbehov som är 

aktuella för patienten, vilket kan leda till förvirring i den fortsatta behandlingen.  

Teoretisk referensram                                                                                                         

Joyce Travelbees interaktionsteori bygger på en mellanmänsklig relation mellan patienten 

och sjuksköterskan. Hennes definition av människa är att varje individ är unik, där varje 

enskild person ska ses framför sin sjukdom. Varje människa har förmågan att finna mening 

med livet, trots sjukdom, smärta och lidande. När patienten har problem att hantera och finna 

mening i sitt sjukdomstillstånd och lidande uppstår ett omvårdnadsbehov. Upplevelsen av 

sjukdom är högst individuellt, beroende på tidigare upplevelser och erfarenheter. Enligt 

Travelbee är även begreppet hälsa individuellt och har olika betydelser för olika människor. 

Den kulturella bakgrunden och är en faktor som påverkar upplevelsen av sjukdom och hälsa, 

vilket ska beaktas vid mötet med patienten (i Kirkevold, 2000). 

I sin interaktionsteori definierar Travelbee (i Kirkevold, 2000) begreppet omvårdnad  som att 

sjuksköterskan ska hjälpa patienten att finna mening för att kunna hantera i sin situation, men 

även att främja hälsa. Sjuksköterskan använder sig av interaktion och kommunikation som 

hjälpmedel i syftet att uppnå omvårdnadsmålen. Kommunikationen är ett av sjuksköterskans 

viktigaste redskap att använda sig av för att lära känna patienten och bilda partnerskap. Enligt 

Travelbees teori finns fem faser, så kallade interaktionsfaser, när den mellanmänskliga 

relationen uppnås. De fem faserna börjar med det första mötet, sedan uppstår ett byte av 

identiteter, därefter kan empati uppstå vid utbyte av erfarenheter, nästa fas är upplevelse av 
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empati och i sista steget uppstår en förståelse i relationen. Processen att skapa en 

mellanmänsklig relation är komplicerad och kräver kunskap och behärskande av olika 

kommunikationstekniker (i Kirkevold, 2000). Interaktionsfaserna ger en förståelse i mötet 

med patienter, att se individen bakom patienten och att alla har olika förutsättningar och 

upplevelser. Travelbee fokuserar på interaktionen mellan patienten och sjukvårdspersonalen, 

vilket är en betydande del i rondarbetet.  

 

Enligt Ylikangas (2017) definieras begreppet miljö som fysisk miljö och psykosocial miljö. 

Den fysiska miljön är allt runt omkring patienten medans den psykosociala miljön är 

patientens upplevelse av att vara i miljön. Den psykosociala miljön påverkar upplevelsen av 

relationer, kommunikation, attityder, tillgång till information, samvaro och privatliv. 

Framförallt betonas vikten av en god relation mellan patienten och sjukvårdspersonalen där 

bemötandet och närvaron skapar trygghet, vilket leder till en miljö som upplevs vårdande. 

Interaktionen och kommunikationen har en stor betydelse för miljön och känner inte 

patienten kontinuitet i vårdandet påverkas den mellanmänskliga relationen och förtroendet 

kan förloras (Ylikangas, 2017).            

 

Problemformulering 

Rondarbetet är en viktig del i vården där många medicinska och omvårdnadsmässiga beslut 

tas och patientens närvaro och delaktighet är av största relevans. Patienten har rätt att få 

information om sin hälsosituation och få möjlighet att planera sin vård och påverka 

medicinska beslut (SFS, 2017:30). Ronden är för många patienter den enda tidpunkten under 

dagen då ansvarig läkare finns på plats och ibland kan mycket information ges på kort tid. 

Enligt O’Hare (2008) upplevs ronden ur ett patientperspektiv som en förbigående parad av 

sjukhusklädda människor, som ibland dyker upp oanmälda vid sängen, pratar allt för snabbt 

och lyssnar ibland. I dagsläget finns lite evidens gällande förbättring av ronden och 

framförallt ur patientens perspektiv. En sammanställning av artiklar kan belysa fördelar och 

nackdelar med bedside-rond, därför är denna litteraturstudie högst aktuell för att utvärdera 

om bedside-rond bidrar till en personcentrerad vård, delaktighet och förbättrat teamarbete. 

 

 

 

 

 



!

! 11!

Syfte 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva om bedside-rond bidrar till personcentrerad vård, 

delaktighet och förbättrat teamarbete, ur patienten och sjukvårdspersonalens perspektiv. 

Frågeställningar 

●           Bidrar bedside-rond till personcentrerad vård och delaktighet? 

●           Vilka fördelar och nackdelar finns med bedside-rond för patienten och  

              sjukvårdspersonalen? Med sjukvårdspersonalen menas sjuksköterskor och 

              läkare. 

●           Vilken betydelse har bedside-rond för teamarbetet? 

 

METOD 
Design 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes i syfte att finna information ur ett brett 

perspektiv och få en djupare förståelse för valt område. Genom en litteraturstudie 

sammanställs olika empiriska studier vilket ger möjlighet att kritiskt granska det aktuella 

forskningsläget (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Sökstrategi 

Urval av databaser 

För att få tillgång till artiklar användes databaser som fanns tillgängliga via Uppsala 

universitets hemsida. Databaserna som användes för att finna relevanta originalartiklar som 

besvarade syftet och frågeställningarna var PubMed, CINAHL och SveMed+.  

 

Sökord 

Litteraturstudiens syfte granskades och delades in i sökorden bedside, rond, teamarbete, 

delaktighet, patient-/personcentrerad vård. Sökorden som användes var: Bedside, 

round/rounds/rounding, patient-centered/person-centered, patient participation. Efter en 

preliminär sökning av artiklar och granskning inom valt område tillkom även sökorden: 

multidisciplinary och interprofessional. En sökning gjordes med olika kombinationer av 

sökorden för att finna relevanta vetenskapliga artiklar. Sökningen i CINAHL gjordes genom 

att använda boolska termen “OR” (se tabell 1). 
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Tabell 1. Litteratursökning 

Databaser Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstract 

Antal utvalda 
artiklar för 
vidare 
granskning 

Återstående 
artiklar för 
resultat-
analys 

PubMed 
180416 

bedside rounding 82 21 5 2 

PubMed 
180416 

interprofessional, 
rounding 

45 10 5 
 

5 

PubMed 
180417 

multidisciplinary 
rounding 

68 6 1 1 

PubMed 
180417 

bedside rounds 
patient 

303 7 2 1 
 

PubMed 
180417 

bedside rounds 
patient 
participation  

40 1 1 0 

CINAHL 
180418 

interprofessional 
patient-centered 
OR patient 
participation 

129 8 2 1 

SveMed+ 
180418 

patient-centered 
rounds 

5 0 0 0 

Totalt 
antal  
artiklar 

 672 53 16 10 

 

Tillvägagångssätt  

Enbart vetenskapliga originalartiklar inkluderades i litteraturstudien och ett första urval 

skedde genom granskning av rubriker och överensstämde rubriken med litteraturstudiens 

syfte granskades artikelns abstract. Av 57 lästa abstract valdes 16 artiklar för vidare 

granskning, då resterande artiklar innefattade exklusionskriterier (se tabell 2). Artiklarna 

kvalitetsgranskades enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärderings [SBU] 

(2014) granskningsmall, se tillvägagångssätt under bearbetning och analys.  
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Tabell 2. Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

-! Originalartiklar !
 

-! Artiklar som ej besvarar syftet eller 
frågeställningarna!

-! Artiklar skrivna på svenska och 
engelska!

-! Artiklar med endast kvantitativ ansats!

-! Artiklar publicerade efter år 2005! -! Artiklar som innefattar 
familjecentrerad vård !

-! Artiklar med kvalitativ ansats eller 
blandat kvalitativ- och kvantitativ!

-! Personer under 18 år!

      -    Artiklar av medelhög och hög  
           kvalitet 

-! Systematiska litteraturstudier!

 

Forskningsetiska överväganden 

Artiklarna som inkluderades innehåller en etisk motivering för att säkerhetsställa att etiska 

riktlinjer har följts (Forsberg & Wengström, 2016). I den etiska motiveringen ska författarna 

till studierna ha gjort ett rättvist ställningstagande gällande riskerna som 

undersökningsdeltagarna/uppgiftslämnarna kan utsättas för (Codex, i.d.). Denna 

litteraturstudie kommer objektivt att granska och sammanställa de valda artiklarna, samt 

säkerställa att allt resultat som besvarar syftet redovisas i studien. 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsgranskning 

De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades med granskningsmall för kvalitativa artiklar (SBU, 

2014). Granskningsmallen bestod av 21 frågor som poängsattes med 2 poäng för ja, 1 poäng 

för oklar och 0 poäng för nej. Tre kvalitetsnivåer utformades (låg, medelhög och hög), låg 

kvalitet= 0-14 poäng, medelhög kvalitet= 15-28 poäng och hög kvalitet= 29-42 poäng.  

 

I litteraturstudien inkluderades originalartiklar av medelhög och hög kvalitet. Av de 16 

artiklar som kvalitetsgranskades var sex av hög kvalitet, fyra var av medelhög kvalitet. Tre 

artiklar var av låg kvalitet och tre artiklar var systematiska litteraturstudier och exkluderades. 

Totalt återstod tio originalartiklar efter kvalitetsgranskningen för fortsatt resultatanalys (se 

tabell 1). Av de kvarstående artiklarna var sju artiklar av kvalitativ ansats och tre artiklar var 
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mixad kvalitativ- och kvantitativ metod. Eftersom litteraturstudien endast skulle innehålla 

artiklar med kvalitativ ansats granskades endast artikelns kvalitativa innehåll. 

 

Resultatanalys 

Resultatet från valda artiklar analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

analysmetod. Artiklarna lästes ingående för att skapa en helhetsbild av innehållet med fokus 

på resultatdelen. Den information som besvarade syftet och frågeställningarna plockades ur 

texten som meningsbärande enheter och fördes in i en tabell (se tabell 3), för att sedan 

kondenseras och översättas till svenska. Utifrån de kondenserade meningsenheterna 

utformades koder som sedan bildade subkategorier kopplat till studiens syfte och 

frågeställningar. Slutligen utformades kategorierna utifrån subkategorierna och i relation till 

syftet/frågeställningarna och den funna informationen i artiklarna.  

 

Tabell 3. Exemplifiering av resultatanalys  

Meningsbärande 
enheter 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

They cooperated 
with each other 
and with each 
patient in 
accordance with 
the patient's 
ability to 
participate. 

De samarbetade 
med varandra 
och med varje 
patient, utefter 
varje patients 
förmåga att 
delta. 

Samarbetade, 
delaktighet 

Patientens 
delaktighet 
      

Personcentrerad 
vård 

Openness and 
inclusivity were 
apperent in both 
physical and 
content domains. 
The group stood 
as a circle, all 
faced toward the 
center rather than 
huddled in 
different groups. 

En öppenhet och 
inkluderande 
uppmärksamma
des både verbalt 
och icke-verbalt. 
Teamet stod 
som en cirkel 
runt patienten 
istället för att stå 
i mindre 
grupper. 

Inkluderande, 
rondmiljö 

Fysisk miljö Bedside-
rondens miljö 



!

! 15!

Everyone gets the 
same information 
at the same time. 
When something 
is decided upon 
everyone knows 
it, right that's 
what we will do 
today.  

Alla får samma 
information 
samtidigt. När 
något bestäms 
så vet alla det, 
det är vad vi ska 
göra idag. 

Delges 
information 
samtidigt 

Kommunikation Teamarbete 

 

RESULTAT  
Litteraturstudiens resultat grundades på tio vetenskapliga artiklar av medelhög eller hög 

kvalitet (se bilaga 1). Efter resultatanalysen framkom tre kategorier och åtta subkategorier (se 

figur 1). Det presenterade resultatet belyser bedside-rond (BR) ur patientens och 

sjukvårdspersonalens perspektiv (läkare och sjuksköterskor), samt hur BR påverkade 

teamarbetet. Datainsamlingen studierna använde sig av varierade med olika kombinationer av 

individuella intervjuer, telefonintervjuer, gruppintervjuer, observationer och  

gruppdiskussioner. 

           Kategorier                                               Subkategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översikt av kategorier och subkategorier 

Personcentrerad 
vård!

Patientens delaktighet!

Förbättrad patientvård!

Bedside-rondens 
miljö!

Psykosocial miljö!
!

Fysisk miljö!

Mål och struktur!

Samarbete och 
igenkännande av 
varandras roller!Teamarbete!

Sjukvårdspersonalens 
delaktighet !

Kommunikation!
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Tre studier (Beaird et al., 2017; Burdick, Kara, Ebright & Meek, 2017; Zakzesky, Klink, 

McAndrew, Schroeter & Johnson, 2015) beskrev patientens perspektiv av BR. I studien av 

Burdick et al. (2017) valdes 35 patientintervjuer ut för att besvara populationen. Patienterna 

fick frågor som var utformade efter tre huvudkategorier, vilket var processen kring ronden, 

klinisk information och vilken betydelse BR hade för patienten. Patientens perspektiv 

framkom genom intervjuer i studien av Zakzesky et al. (2015), där framförallt patientens 

delaktighet belystes vid BR under utskrivningsprocessen. I studien av Beaird et al. (2017) 

observerades utförandet av BR som fokuserade på både patientens och sjukvårdspersonalens 

perspektiv. Ytterligare två studier (Hendricks, LaMothe, Kara & Miller, 2017; Thörne, 

Andersson-Gäre, Hult & Abrandt-Dahlgren, 2017) inkluderades ett patientperspektivet, dock 

belystes mestadels patientens upplevelse av delaktighet under BR utifrån 

sjukvårdspersonalens perspektiv.   

  

Flera studier undersökte sjukvårdspersonalens uppfattning av samarbete och kommunikation 

under BR (Goldman et al., 2018; Hendricks et al., 2017; Prystajecky, Lee, Abonyi, Perry & 

Ward , 2017; Thörne, et al., 2017). I studien av Urisman, Garcia och Harris (2017) studerades 

sjuksköterskornas perspektiv av samarbete och kommunikation innan och efter införandet av 

BR. Studien av Bennett, Flesch, Cronholm, Reilly och Ende (2017) undersöktes läkarens 

uppfattning av BR och dess betydelse för teamarbetet och patienten. I Garth et al. (2017) 

studerades sjukvårdspersonalens (sjuksköterskor, vårdkoordinator, dietister, fysioterapeuter, 

apotekare och socialtjänsten) uppfattning av samarbetet under BR med fokus på läkarens 

samarbetsförmåga. 

 

Personcentrerad vård  

Patientens delaktighet  

BR gav vårdpersonalen större chans att inkludera patienten i diskussionen under ronden 

(Beaird et al., 2017; Bennett et al., 2017; Hendricks et al., 2017; Thörne et al., 2017). Enligt 

Thörne et al. (2017) baserades rondens diskussion på en ömsesidig förståelse där patienter 

pratade mer öppet och livligt och besvarade vårdpersonalens frågor på egen hand och 

berättelserna gällande deras hälsotillstånd var mer innehållsrika. Majoriteten av patienterna 

som intervjuades i studien av Burdick et al. (2017) betonade vikten av diskussionen kring sin 

egen vård. Teammedlemmarna såg patienterna som aktiva deltagare med egna perspektiv, tog 

tillvara på deras berättelser gällande deras sjukdom och behandling, och samarbetade utefter 

varje patients förmåga att delta (Thörne et al., 2017). Eftersom patienten kände till alla 
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deltagare i rummet, bidrog det till en ökad delaktighet (Hendricks et al., 2017). Många 

patienter diskuterade vad BR hade för betydelse och hur den fick dem att känna och uttryckte 

att sjukvårdspersonalen lyssnade och de upplevde en känsla av omhändertagande. Flera 

patienter förmedlade att sjukvårdspersonal uttryckte att de brydde sig om dem och visade 

empati och oro (Burdick et al., 2017). En patient uttryckte: ”Appreciated the level of 

empathy/concern, interest for me. Feels as though we are both vested in each other. I hope 

the staff finds it rewarding like I do” (Burdick et al., 2017, s.6).   

 

Enligt läkare bidrog BR till att patienten fick möjlighet att ställa frågor (Bennett et al., 2017) 

vilket även sjukvårdspersonalen i studien av Thörne et al. (2017) styrker, där patientens 

frågor välkomnas och besvarades med hänsyn till patientens behov. När patienten tilläts ställa 

frågor skapades förutsättningar för patientens lärande i sitt sjukdomstillstånd (Bennett et al., 

2017) och ställde färre frågor under nästkommande ronder (Thörne et al., 2017). Några läkare 

uppmärksammade att patientens delaktighet under BR kunde vara generande för patienten 

eftersom känslig information delgavs inför hela vårdteamet (Bennett et al., 2017). 

 

Förbättrad patientvård 

I en studie av Thörne et al. (2017) deltog 98 personer ur sjukvårdspersonalen (läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor) på universitetssjukhuset i Linköping. Genom BR fick 

sjukvårdspersonalen en djupare förståelse för varje patients unika situation, i förhållande till 

hans eller hennes nuvarande sjukdom, vilket låg till grund för deras utvärdering och beslut. 

Sjukvårdspersonalen kunde bättre uppfylla patientens behov med BR och ge bättre kvalitet på 

vården (Thörne et al., 2017) och några läkare i studien av Bennett et al. (2017) spekulerade i 

att patientens delaktighet i sin egen vård kunde främja hälsa och leda till färre återkommande 

besök i framtiden. Vårdpersonal som samarbetar i tvärvetenskapligt team hade en positiv 

påverkan på patientvården (Bennett et al., 2017) som resulterar i bättre medicinska 

bedömningar och beslut med respekt för patienten (Thörne et al., 2017). 

  

BR skapade samtal mellan läkare och patienten där patienten fick möjlighet att tala för sig 

själv, vilket ledde till patientens huvudproblem snabbare i jämförelse med den traditionella 

ronden (Thörne et al., 2017). Ytterligare en studie styrker detta där läkare uttryckte 

förbättring i att ställa diagnos tidigare, eftersom alla i teamet fick en helhetsbild av patienten 

(Bennett et al., 2017).  

 



!

! 18!

Bedside-rondens miljö 

Psykosocial miljö 

Förutsättningar och hinder i utförandet av BR var relaterade till teamets deltagare eller miljön 

där ronden utfördes. Sjukvårdspersonalens inställning till BR reflekterade utfallet av ronden 

och när vårdbelastningen var hög var sjukvårdspersonal inte lika positivt inställda till att 

utföra BR. När personalomsättningen var låg och samtliga i teamet kände och litade på 

varandra fungerade BR bra (Hendricks et al., 2017). I studien av Hendricks et al. (2017) 

observerades oförutsägbara avbrott i dagliga rutiner, andra krav och uppgifter som 

telefonsamtal och sökningar som ofta störde ronden. Ronden avbröts också på grund av 

patientbehov som när patienterna sov, var i badrummet eller ville vänta in en anhörig som 

skulle delta. Sådana störningar kan inte undvikas men fungerar ändå som ett hinder i 

utförandet av BR.  

 

Tidsbristen var också ett hinder som gjorde det svårt för sjuksköterskor att delta under ronden 

(Goldman et al., 2018). En sjuksköterska förklarade att tidpunkten för BR orsakade 

svårigheter att konsekvent kunna delta, eftersom den var schemalagd precis innan lunchen då 

patienter är i stort behov av hjälp (Prystajecky et al., 2017). Enligt studien av Hendricks et al. 

(2017) vart ronden mer framgångsrik när teamdeltagarna hade tid och i studien av Bennett et 

al. (2017) uttryckte läkare att tiden inte räckte till för att hinna diskutera relevant information 

under BR.   

 

Fysisk miljön 

I studien av Burdick et al. (2017) uttryckte en patient begränsningar i logistiken som 

resulterade i att patienten inte hörde alla deltagare prata under ronden. Genom att placera 

patienten i en jämn fysisk position med de övriga medlemmarna i rummet stimulerade 

patientens aktiva deltagande och samarbete med vårdpersonalen (Thörne et al., 2017). 

Studien av Beaird et al. (2017)  inkluderade 63 patienter som utvärderade upplevelsen av BR, 

där framkom en känsla av öppenhet och ett inkluderande när vårdpersonalen stod i en cirkel 

runt patienten. 
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Teamarbete 

Mål och struktur 

I studien av Prystajecky et al. (2017) observerades tre diskussionsgrupper med 

sjukvårdspersonal inom olika professioner där syftet var att undersöka målet med BR. Det 

framkom en bristande enighet angående målet med BR, några deltagare ansåg att utskrivning 

av patienten var det preliminära fokuset. Studien av Burdick et al. (2017) styrker påståendet  

att det råder missuppfattningar gällande BR syfte och att diskussionen under ronden 

dominerades av medicinering och utskrivning. I studien av Prystajecky et al. (2017) framkom 

det även en osäkerhet kring relevansen av information som delades under ronden, framförallt 

vilket behov av information de andra professionerna hade. Enligt Hendricks et al. (2017) 

fanns  behov av en tydlig struktur för en framgångsrik rond, med riktlinjer som visade vilka 

förväntningar teamdeltagarna hade på sig. Ett mål som identifierades i Prystajecky et al. 

(2017) var att stärka samarbetet i teamet, deltagarna upplevde att BR förbättrade igenkänning 

mellan teamdeltagarna och ökade kunskapen om varandras professioner. I studien av Burdick 

et al. (2017) uttryckte flera patienter att BR inte gjorde någon skillnad i deras sjukhusvistelse, 

de var likgiltiga eller så var det en förväntan på sjukhusvistelsen. 

     

Samarbete och igenkännande av varandras roller  

Flera studier (Beaird et al., 2017; Hendricks et al., 2017; Prystajecky et al., 2017; Thörne et 

al., 2017) rapporterade att BR ökade kunskapen om professionernas roller i teamet och vilka 

ansvarsområden de innefattar. Sjukvårdspersonalen rapporterade i Prystajecky et al. (2017) 

och sjuksköterskor från Urisman et al. (2017) att BR främjade ett förbättrat samarbete. 

Professionernas roller klargjordes och förslag om vilka professioner som var berörda i 

patientens problematik, vilket bidrog till att vårdbehovet fortare kunde identifieras och alla 

professioner tillsammans kunde fatta beslut (Prystajecky et al., 2017). Thörne et al. (2017) 

menade att BR utvecklade lärandet mellan de olika professionernas kunskap, vilket bidrog till 

att snabbare finna patientens problem.Varje patient är unik och variationen under ronderna 

med olika patienter genererade lärande (Thörne et al., 2017). En läkare kommenterade BR 

vid utskrivning av patienten som mer strukturerad och effektiv, andra deltagare i studien 

beskriv ronden som väldigt lärorik pga insikten över vilka svårigheter patienten kan ställas 

inför vid hemgång (Bennett et al., 2017). 

 

I studien av Hendricks et al. (2017) framkom under observationer och intervjuer att en 

avslappnad jargong mellan teammedlemmar bidrog till att kunna förstå varandras roller och 
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tillvaratagandet av varandras kompetens. Det stärkte relationen och kommunikationen i 

teamet vilket bidrog till en framgångsrik rond. Från en intervju av en läkare beskrev han BR 

som en metod som öppnar nya dörrar vid tillvaratagandet av alla teammedlemmars 

kunskaper. Slutligen identifierades BR fördelaktigt med närvaron och introduktionen av 

teamet vid sängkanten, vilket gjorde det möjligt för patienten att se alla professionerna och 

höra deras bidrag till vården (Hendricks et al., 2017). Det klargjordes även i studien av 

Burdick et al. (2017) där patienterna beskrev att samarbete under BR var tydligt eftersom alla 

visste sina roller och hade ett professionellt förhållningssätt.   

 

Det framkom att igenkännande av varandras roller var avgörande för ett effektivt samarbete, 

men enligt Hendricks et al. (2017) kunde det vara svårt att identifiera teammedlemmarnas 

roller och ansvarsområde, eftersom det tog tid och var ansträngande. När roller förblev oklara 

observerades att läkare tog ledningen och dominerade diskussionen medan andra, speciellt 

sjuksköterskorna, sa mycket lite. Det var även mer tydligt att teamdeltagarna vände sig till 

samma profession som de själva innefattade när de inte hade förståelse för de andra 

professionernas roller (Hendricks et al., 2017).   

 

Sjukvårdspersonalens delaktighet  

I studien av Beaird et al. (2017) hade läkarna en ledande roll under ronden men inkluderade 

alla teammedlemmar i diskussionen och frågade ofta efter andra professioners åsikter, i syfte 

att hålla en öppen diskussion mellan samtliga deltagare. Enligt Prystajecky et al. (2017) och 

Burdick et al. (2017) var det aktiva deltagandet under ronden inte jämställt mellan de olika 

professionerna, i studien av Prystajecky et al. (2017) hamnade ofta sjuksköterskor i en passiv 

roll. Sjuksköterskorna i studien av Goldman et al. (2018) upplevde att omvårdnadsproblem ej 

prioriterades under ronden. Observationer visade dock att läkare ofta sökte sjuksköterskors 

åsikter, men sjuksköterskor tyckte att läkare och övrig sjukvårdspersonal ej erkände deras 

kompetens. I studien av Prystajecky et al. (2017) var läkarna oroliga över att de delade för 

mycket information under ronden på bekostnad av övrig sjukvårdspersonal. Flera 

teamdeltagare uttryckte frustration över att inte få möjlighet att delge viktig information 

under ronden, vilket berodde på tidsbrist och fokus på utskrivning.   

  

Några patienter upplevde att läkare ledde ronden och att de övriga teamdeltagarna inte fick 

möjlighet att bidra. En patient upplevde att det mestadels var läkaren som pratade och 
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somliga patienter förmedlade att de fokuserade mer på läkarens bidrag till diskussionen än 

teamet i helhet (Burdick et al., 2017). 

 

Kommunikation 

I studien av Garth et al. (2017) observerades sju olika diskussionsgrupper som utfört BR där 

professionerna som medverkade var sjuksköterskor, apotekare, socialtjänsten, 

vårdplatskoordinator, dietist och fysioterapeut. Majoriteten av deltagarna upplevde BR som 

ett avgörande moment för ett effektivt utbyte av information. Även i Urisman et al. (2017) 

framkom ur sjuksköterskans perspektiv att kommunikation mellan teamdeltagarna var 

effektivare efter införandet av BR.       

 

Den effektiva kommunikationen som uppmärksammades under BR visade sig bero på den 

direkta kommunikationen mellan professionerna, istället för informationsutbyten som skedde 

genom patientens journal eller mail fram och tillbaka (Garth et al., 2017; Prystajecky et al., 

2017), vilket gav en större möjlighet att få en helhetssyn av patientens medicinska och 

psykosociala tillstånd (Prystajecky et al., 2017). BR gav sjuksköterskan möjlighet att delge 

viktig information under ronden och informationen ansågs som värdefull inför läkarens 

beslutsfattande (Goldman et al., 2018; Prystajecky et al., 2017 ).     

 

En viktig del som identifierades rörande kommunikationen under BR var hur teamet 

kommunicerade med patienten. Enligt Bennett et al. (2017) uttryckte läkare att patientens 

närvaro under ronden tvingade vårdpersonalen att tänka på hur känslig informationen 

förmedlades och talade med ett förståeligt språk. Det framkom även i Thörne et al. (2017) att 

läkaren använde sig av ett liknande språk som patienten under BR.    

 

En annan aspekt som uppmärksammades från studien av Thörne et al. (2017) var det 

förbättrade arbetsflödet som uppstod när alla teammedlemmarna fick information samtidigt. 

Ytterligare en studie styrker att direkt kommunikation med läkare under BR var avgörande 

för ett fungerande arbetsflöde (Garth et al., 2017). Den kontinuerliga interaktionen som ägde 

rum mellan teammedlemmarna gav sjukvårdspersonalen möjlighet att frekvent kunna hålla en 

dialog med patienten om den fortsatta vårdplaneringen (Zakzesky et al., 2015).       
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DISKUSSION 
Resultatet av litteraturstudien tyder på att patienten och sjukvårdspersonalen upplevde en 

ökad delaktighet genom BR. Sjukvårdspersonalen upplevde förbättring i utfallet av vården 

eftersom hela teamet fick en helhetsbild av patienten. Flera studier styrker att samarbetet i 

teamet förbättrades, och att bedside-rond bidrog till en ökad förståelse för varandras 

yrkesroller och kunskap. Oenigheter rörande rondens mål framkom, men även avsaknad av 

en tydlig struktur försvårade genomförandet. Kommunikationen förbättrades enligt flertal 

studier, vilket framförallt berodde på den direkta kommunikationen mellan berörda 

teamdeltagare. 

 
Resultatdiskussion 

Personcentrerad vård 

I resultatet framkom det att BR gav sjukvårdspersonalen större chans att inkludera patienten i 

diskussionen under ronden (Beaird et al., 2017; Bennett et al., 2017; Hendricks et al., 2017; 

Thörne et al., 2017). Patientens delaktighet uppmärksammades genom ett aktivt deltagande 

under ronden, där diskussionen var i partnerskap med patienten (Burdick et al., 2017; Thörne 

et al., 2017). Patientcentrerad vård beskrivs i en studie som ett partnerskap mellan patienten 

och sjukvårdspersonalen, där fokus ligger på att informera och engagera patienten för ökad 

delaktighet (O´Leary et al., 2016). 

 

Joyce Travelbee publicerade på 70-talet sin omvårdnadsteori om interaktionen med patienten, 

hon beskriver kommunikationen som ett verktyg i omvårdnaden för att skapa ett partnerskap 

med patienten (i Kirkevold, 2000). Patientens delaktighet hindrades på grund av det 

medicinska språket som läkaren använde sig av under den traditionella ronden (Oxelmark et 

al., 2017). Under BR använde sig sjukvårdspersonalen av ett enklare språk som var mer 

förståeligt för patienten (Bennet et al., 2017; Thörne et al., 2017).   

 

Socialstyrelsen (2017) fick i uppdrag att utveckla metoden för nationella riktlinjer gällande 

den patientcentrerade vården där patienten involveras i större utsträckning än tidigare. BR 

skulle kunna användas som metod för att utveckla den patientcentrerade vården och göra 

patienten mer delaktig i sin vård. Enligt Joyce Travelbee är varje patienten unik och 

människan ska ses framför sjukdomen (i Kirkevold, 2000). Personcentrerad omvårdnad syftar 

till att synliggöra hela personen, att tillgodose det existentiella, sociala och psykiska behov i 
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samma omfattning som fysiska behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Det 

framkommer inte fullt ut i resultatet om BR bidrar till en personcentrerad vård eller vilka 

nackdelar som patienten eventuellt kan uppleva i samband med ronden, eftersom flera studier 

främst belyser sjukvårdspersonalens perspektiv av teamarbetet.  

 

Trots det bristande innehållet angående personcentrerad vård tyder resultatet på att BR är en 

metod som följer hälso- och sjukvårdslagens (SFS, 2017:30) samt patientlagens (SFS, 

2014:821) riktlinjer där patientens självbestämmande och integritet ska respekteras, främja 

goda relationer mellan patienten och sjukvårdspersonalen och få tillgång till information för 

eget beslutsfattande kring sin vård. BR främjar även ett etiskt förhållningssätt då 

sjukvårdspersonalen låter patienten behålla sin autonomi. 

 

Resultatet visade att teamet fick en helhetsbilden av patienten som resulterade i att 

omvårdnadsbehov identifierades fortare och medicinska beslutsfattanden effektiviserades 

(Bennett et al., 2017; Thörne et al., 2017). Enligt Gonzalo et al. (2013) ger BR alla deltagare 

möjlighet att få samma information och eventuell felaktig information kan korrigeras vilket 

främjar patientsäkerhet. Därför kan BR användas som metod inom hälso- och sjukvården för 

att säkerhetsställa en patientsäker vård och förbättra vårdkvaliteten, vilket även Gausvik et al. 

(2015) styrker.          

 

Bedside-rondens miljö 

Hinder som uppmärksammades i resultatet var att sjukvårdspersonalens inställning till BR 

påverkade utfallet av ronden och vid en hög vårdbelastning var sjukvårdspersonalen inte lika 

positivt inställda till att utföra BR (Hendricks et al., 2017). Även tidsbristen var ett hinder 

som gjorde det svårt för sjuksköterskor att delta under ronden (Goldman et al., 2018; 

Prystajecky et al., 2017). Ytterligare en studie av Gonzalo, Kuperman, Lehman och Haidet 

(2014) styrker litteraturstudiens resultat där författarna utförde en kvantitativ studie med 149 

deltagare ur sjukvårdspersonalen som besvarade vilka hinder och möjlighet BR bidrog till. 

Där rankas tidsbristen som största hindret, vilket framförallt innefattar sjuksköterskors 

svårigheter att få tiden att räcka till. Motsatt resultat framkommer i Cao et al. (2018) där BR 

visar sig vara tidseffektivt, vilket även Rappaport, Ketterer, Nilforoshan!och!Sharif (2012) 

styrker gällande den familjecentrerade BR. Rappaport et al. (2012) analyserade data från 295 

patienter och 257 sjukvårdspersonal som visade att ronden effektiviseras med 8,7 minuter när 

sjuksköterskan och familjen är närvarande. Resultatets variation angående rondens 
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tidsbesparing eller ej kan bero på många olika faktorer, men en viktig faktor som många 

studier lyfter fram i resultatet är bristen av struktur och vilken information som är relevant att 

diskutera (Burdick et al., 2017; Hendricks et al., 2017; Prystajecky et al., 2017).  

 

Ylikangas (2017) beskriver den psykosociala miljön, där framförallt vikten av en god 

relationen betonas mellan patienten och sjukvårdspersonalen. Interaktionen och 

kommunikationen har en stor betydelse för miljön och patientens välbefinnande. Känner inte 

patienten kontinuitet i vårdandet påverkas den mellanmänskliga relationen och förtroendet 

kan förloras (Ylikangas, 2017). Därför kan en negativ inställning och ett stressfullt 

bemötande påverka patientens välbefinnande och relationen mellan patient och 

sjukvårdspersonal. 

 

Teamarbete 

Målet med ronden diskuterades av sjukvårdspersonal där en bristande enighet konstaterades 

(Burdick et al., 2017; Prystajecky et al., 2017). Några ansåg att utskrivningen var det primära 

(Prystajecky et al., 2017) och vissa ansåg att diskussionen dominerades av medicinering och 

utskrivning (Burdick et al., 2017). Utan tydliga mål med ronden rådde stor förvirring och 

missuppfattningar som kan relateras till studien av Goldman et al. (2018), där sjuksköterskor 

upplever att omvårdnadsproblem ej prioriteras under ronden. Flera teamdeltagare uttryckte 

även en frustration över att inte få möjlighet att delge viktig information under ronden 

(Burdick et al., 2017; Prystajecky et al., 2017). Även målet med den traditionella ronden 

beskrivs varierande och otydlig, där definition av vad ronden bör innehålla saknas (O'Hare, 

2008). Studier belyser behov av förbättringsarbete angående mål och struktur inom BR, där 

strukturen behöver förtydligas och gemensamma mål organiseras.      

En tydlig struktur efterfrågades gällande utförandet av BR med riktlinjer angående vilka 

förväntningarna och krav som ställdes på sjukvårdspersonalen. När det fanns en tydlig 

struktur var ronden framgångsrik men när strukturen och rollerna var oklara tog läkaren 

ledningen och dominerade diskussionen (Hendricks et al., 2017). Där även ett icke jämställt 

deltagande mellan de olika professionerna konstaterades (Burdick et al., 2017; Prystajecky et 

al., 2017). BR har en inverkan på traditionella hierarkiska kommunikationsmodeller och 

resulterar i en maktförskjutning mellan läkare och sjuksköterskor, men även icke-medicinska 

yrkeskategorier känner sig mer berättigad att dela sina tankar under och efter ronderna (Clay-

Williams et al., 2018). I dagens samhälle ställs allt fler krav på att personcentrera vården, för 
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att möjliggöra det krävs att sjukvårdspersonal samarbetar med en ömsesidighet där samtligas 

åsikter värderas jämlikt för att säkerhetsställa en optimal patientvård. 

Flera studier (Beaird et al., 2017; Hendricks et al., 2017; Prystajecky et al., 2017; Thörne et 

al., 2017) styrker att BR bidrog till att öka kunskapen om de olika professionernas roller och 

identifiera de olika professionernas ansvarsområden. Enligt Prystajecky et al. (2017) och 

Urisman et al. (2017) förbättrades även samarbetet i teamet genom BR. Enligt studien av 

Hendricks et al. (2017) underlättade en öppenhet och förståelse för varandras professioner 

tillvaratagandet av varandras kompetenser och teamet stärktes. 

En annan aspekt av samarbete och igenkännande av varandras roller var hur vårdbehovet 

fortare kunde identifieras (Prystajecky et al., 2017; Thörne et al., 2017). Faktorer som 

försvårar samarbetet är hur olika professioner inte erkänner varandras yrkesroller och 

kunskap (Gausvik et al., 2015). Det tar tid och är ansträngande att erkänna varandras 

kompetenser och kunskap (Hendricks et al., 2017) vilket är betydande för en framgångsrik 

rond. På en avdelning där personalomsättningen är hög och sjukvårdspersonalen inte känner 

eller litar på varandra tillräckligt kan det vara svårt att applicera BR (Thörne et al., 2017).  

Genom BR effektiviserades kommunikationsutbytet (Garth et al., 2017; Urisman et al., 

2017), vilket berodde på den direkta kommunikationen mellan de inblandade professionerna 

(Garth et al., 2017; Prystajecky et al., 2017). Studier visar att kommunikationsbrist är vanligt 

förekommande mellan sjukvårdspersonal på olika avdelningar (O´Leary et al., 2011; O´Leary 

et al., 2012). Teamdeltagarna befinner sig ofta på olika platser när informationsutbytet sker, 

som leder till  missuppfattningar i kommunikationen  (Li et al., 2018). World Health 

Organization (WHO) skriver (i Inspektion för vård och omsorg [IVO], 2017) att upp till 70 

procent av alla avvikelser beror på brister i kommunikationen. I Sverige omfattar vårdskador 

12% av den totala kostnaden för hälso- och sjukvården, vilket medför höga kostnader för 

samhället.  

På ett sjukhus i USA gjordes en kvalitativ studie under 4 månaders tid där 44 läkare deltog 

och undersökte betydelsen av BR. Resultatet visar att BR minskar dödligheten, leder till 

kortare sjukhusvistelser, minskar risken att skrivas in igen, förbättrar vårdkvaliteten och ökar 

tillfredsställelsen hos alla teamdeltagare. Läkarna som deltog i studien ansåg att BR är 

tidseffektiv, kunde leverera en evidensbaserad vård och förbättrade relationer mellan 

inblandade professioner (O'Mahony, Mazur, Charney, Wang & Fine, 2007).  
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Resultatet identifierar en förbättrad kommunikation och samarbete vilket gör att en högre 

kvalitet på vården kan etableras. Utifrån resultatet kan BR bidra till att leverera en 

patientsäkrare vård med mindre vårdskador, vilket kan resultera i en minskad kostnad för 

samhället och minskat lidandet för patienten.  

Metoddiskussion 

Litteraturstudiens styrkor och svagheter                                                                                      

I sökning av artiklar var utbudet relativt stort med 672 träffar. Kombinationer av flera sökord 

gjordes i tre olika databaser för ett så stort utfall som möjligt. En del artiklar exkluderades på 

grund av att de inte fanns i fulltext via Uppsala Universitets bibliotek, vilket kan ha påverkat 

resultatet. Detta kan ses som en svaghet i litteraturstudien då resultatet möjligtvis hade kunnat 

utvecklats.  

Enbart vetenskapliga originalartiklar inkluderades i litteraturstudien eftersom de är 

primärkällor och ger studien högre kvalitet. För att inkluderas i studien behövde artiklarna 

vara publicerade efter år 2005, anledningen till detta var att expandera sökningen men 

samtidigt inte tillföra förlegad forskning. Den äldsta artikeln i studien är från år 2015, 

resterande mellan år 2017-2018 vilket kan ses som en styrka. Två av exklusionskriterierna 

var individer under 18 år samt artiklar som innefattade familjecentrerad vård. Anledningen 

bakom det var att mycket forskning gällande BR har utförts inom den pediatriska vården, där 

närstående involveras och vården blir familjecentrerad. Studiens syfte var att belysa 

patientens perspektiv och inte anhörigas perspektiv.  

 

De valda artiklarna kvalitetsgranskades med granskningsmall för kvalitativa artiklar (SBU, 

2014). Granskningsmallen bestod av 21 frågor som poängsattes för att kunna bedöma 

kvaliteten på respektive artikel. Poängsystemet gjorde granskningen mer objektiv vilket höjer 

studiens trovärdighet och validitet. Metoden är utförlig och därmed replikerbar. 

Forsberg och Wengström (2016) anser att artiklar med så hög kvalitet som möjligt ska tas 

med i litteraturstudier. Därför inkluderades 10 artiklar som uppfyllde medelhög- eller hög 

nivå, vilket gör litteraturstudiens resultat tillförlitligt. 

Studierna som inkluderades genomfördes i USA, Kanada och Sverige vilket ger en variation 

och en förståelse i hur BR upplevs i flera länder. Dock har få studier genomförts i Sverige, 

vilket gör resultatet svårt att applicera inom svensk hälso- och sjukvård. 
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En svaghet med studiens design är att artikelurvalet endast resulterade i tio artiklar, där tre 

artiklar undersöker patientens perspektiv av BR. Det hittades många studier där teamarbetet 

under BR studerades och färre studier ur patientens perspektiv, vilket resulterade i att tre 

artiklar av mixad metod fick inkluderas. Endast den kvalitativa resultatdelen granskades och 

redovisades i litteraturstudien. Med en mixad design av både kvalitativ och kvantitativ metod 

hade en djupare förståelse för individers känslor och upplevelser kunnat redovisats och en 

större population hade kunnat undersökas, vilket hade gjort resultatet mer generaliserbart.  

 

Forskningsetiska överväganden 

De tio artiklarna som inkluderades i resultatet innehöll en etisk motivering och/eller har fått 

godkännande från en etisk kommitté för att säkerhetsställa att etiska riktlinjer följdes  

(Codex, i.d.; Forsberg & Wengström, 2016) Samtliga artiklar hade en tydlig beskrivning av 

tillvägagångssätt vid insamling av data. För att undvika att de olika författarnas förförståelse 

skulle påverka resultatet anlitades utomstående personer som utförde observationer och 

intervjuer. I studien av Thörne et al. (2017) utfördes observationer och intervjuer av en av 

författarna, där sedan resultatanalysen skedde i samråd med utomstående deltagare. Muntlig 

och skriftlig information till deltagarna angående studiens upplägg beskrevs i samtliga 

artiklar. Information om deltagarnas möjlighet att avbryta sitt medverkande nämndes inte i 

artiklarna, eftersom några studier beskrev antalet bortfall kan slutsatsen dras att deltagarna 

fick avbryta sitt deltagande när de ville.               

 

Klinisk implikation och vidare forskning inom området  

Genom BR framkommer ett förbättrat samarbete mellan teammedlemmarna, en effektivare 

kommunikation samt att patienten blev mer delaktig i sin vård. Därför kan litteraturstudiens 

resultat användas fördelaktigt inom hälso- och sjukvården för att säkerhetsställa en 

patientsäker vård, vilket kan bidra till en förbättrad vårdkvalitet. 

 

Variationer av fördelar med BR uppmärksammas, vilket kan bero på rondens struktur och 

riktlinjer var olika. Då det inte framkom tydligt i resultatet att BR bidrog till personcentrerad 

vård behövs ytterligare forskning för att nå en djupare förståelse som fokuserar på patientens 

perspektiv, upplevelser och erfarenheter av BR. Flera geografiska närliggande studier behövs 

för att kunna applicera BR inom svensk hälso- och sjukvård. 
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Slutsats 

Resultatet från studien indikerar att BR skulle kunna införas som arbetsmodell istället för den 

traditionella ronden. Patienten blir mer delaktig i sin vård och samarbetet förbättras genom en 

effektivare kommunikation. Det är fördelaktigt för sjukvårdspersonal inom hälso- och 

sjukvården att acceptera och värdera varandras kunskap, likaså tillvaratagandet av patienters  

upplevelser och erfarenheter av sitt hälsotillstånd. Däremot behövs en tydlig struktur och ett 

gemensamt mål med ronden så att alla inblandade professioner får möjlighet att delta i 

diskussionen och att samtliga arbetar med patienten i fokus. Patientens delaktighet ökar men 
för att kunna säkerhetsställa evidensen att patienten upplever att BR bidrar till en 

personcentrerad vård, behövs mer forskning ur ett patientperspektiv. 
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Bilaga 1  
Tabell 4. Artikelöversikt                                                      

Författare, År, Land Titel 
 

Syfte Design, Metod Deltagare, 
Bortfall 

Resultat Kvalitets-
bedömning 

Beaird, G., Dent, 
J.M., Keim-Malpass, 
J., Jian Muller, A.G., 
Nelson, N. & 
Brashers, V. (2017). 
USA 

Perceptions of 
teamwork in the 
interprofessional 
bedside rounding 
process 

Undersöka skillnader 
mellan BR* och 
traditionell rond på 
en akut 
hjärtavdelning. Målet 
var att beskriva BR* 
processen och 
identifiera 
huvudkomponenter.        

Design:   
Deskriptiv 
tvärsnittsstudie. 
Mixad   
kvalitativ och 
kvantitativ 
metod. 
 
Mätinstrument 
kvalitativ del:  
Observationer 
av BR* 
 

Antal observerade 
ronder: Ej angivet. 
Observerade 
ronder under två 
månaders tid.  
 
Bortfall: Ej angivet 

BR* var ett 
patientcentrerat arbetssätt 
med en öppenhet och 
involvering av patienterna 
samt inkludering av olika 
professioner. Teamet 
introducerade sig för 
patienten vilket gav 
patienten möjlighet att 
höra alla professioners 
åsikter rörande sin egen 
vård. Läkare hade en 
ledande roll under 
diskussionen men bjöd in 
hela teamet för samtal och 
tog tillvara på alla 
professioners åsikter.  

Hög (30p) 
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Bennett, N.L., Flesch, 
J.D., Cronholm, P., 
Reilly, J.B. & Ende, J. 
(2017). USA 

Bringing rounds back 
to the patient: A one-
year evaluation of the 
chiefs’ service model 
for inpatient teaching 
 
 
 
 
 
 

Identifiera om BR* 
bidrog till ett 
förbättrat rondarbete 
ur ett 
läkarperspektiv.  

Design: Kvasi-
experimentell 
studie. Mixad 
kvantitativ och 
kvalitativ metod. 
 
Mätinstrument 
kvalitativ del:  
Observationer 
och telefon-
intervjuer 

Antal observerade 
ronder: 24 
 
Intervjuer: 30  
 
Bortfall: Ej angivet 
 
 
 
 

Flera läkare upplevde att 
BR* var ett arbetssätt som 
gav sjukvårdspersonalen 
större möjlighet att göra 
patienten mer delaktig i sin 
vård. Vissa upplevde att 
tiden inte räckte till för att 
hinna diskutera det som 
behövdes under ronderna.   

Medelhög  
(28p) 

Burdick, K., Kara, A., 
Ebright, P. & Meek, J. 
(2017). 
USA 

Bedside 
interprofessional 
rounding: The view 
from the patient’s side 
of the bed 
!

Få en djupare 
förståelse för 
patienters upplevelse 
av BR* 

Design:  
Deskriptiv 
Kvalitativ 
studie. 
 
Mätinstrument: 
Intervjuer 

Intervjuer: 35 
 
Bortfall: 0 

Majoriteten av patienterna 
upplevde att BR* hade en 
positiv inverkan på 
teamarbetet. Några 
patienter uttryckte 
missnöje i teamarbetet då 
läkaren tog för stor plats 
och lämnade inget 
utrymme för de övriga 
medlemmarna att delta i 
diskussionen. 
 
 
 
 
 
  

Hög (33p) 
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Garth, M., Millet, A., 
Shearer, E., Stafford, 
S., Bereknyei Merrell, 
s., Bruce, J.,  
Schillinger, E., 
Aaronson, A. & Svec, 
D. (2017). USA  
 

Interprofessional 
collaboration: A 
qualitative study of 
non-physician 
perspectives on 
resident competency 

Beskriva 
sjukvårdspersonalens 
uppfattning av 
samarbetet under 
BR* med fokus på 
läkarens 
samarbetsförmåga. 

Design: 
Kvalitativ metod 
 
Mätinstument: 
Ljud- och 
videoinspelade 
grupp-
diskussioner 
samt 
individuella 
intervjuer. 

Gruppdiskussion:  
7 grupper med 
totalt 42 deltagare  
 
Intervjuer: 14 
 
Bortfall: Ej angivet 

Majoriteten av 
teamdeltagarna upplevde 
att BR* var avgörande för 
ett effektivt 
kommunikationsutbyte och 
ett fungerande arbetsflöde.  
 

Medelhög 
(28p) 

Goldman, J., 
MacMillan, K., Kitto, 
S., Wu, R., Silver, I. 
& Reeves, S. (2018). 
Kanada 
 
 

Bedside nurses’ roles 
in discharge 
collaboration in 
general 
internal medicine: 
Disconnected, 
disempowered and 
devalued? 
 

Utvidga förståelsen 
för sjuksköterskans 
roll i teamarbetet vid 
utskrivnings-
planering  av 
patienten, där fokus 
låg på sambandet 
mellan 
patientsäkerhet och 
vårdkvalitet. 
 

Design: 
Kvalitativ metod 
 
Mätinstrument: 
Observationer 
och intervjuer. 

Antal observerade 
ronder: Ej angivet. 
Observerade BR*  
ca 65 h. 
 
Intervjuer: 23 
 
Bortfall: 2 var 
inbjudna till 
intervju men 
svarade ej. 
 
 

Sjuksköterskor upplevde 
brister i inflytandet att 
kunna påverka beslut kring 
patienten och att 
omvårdnadsproblem inte 
prioriterades under ronden. 
Observationer visade dock 
att läkare i många fall 
eftersträvade 
sjuksköterskans åsikter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hög (32p) 
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Hendricks, S., 
LaMothe, V.G., Kara, 
A & Miller, J.(2017). 
USA 

Facilitators and 
barriers for 
interprofessional 
rounding 

Beskriva möjligheter 
och hinder med BR*  
 

Design: 
Deskriptiv 
kvalitativ studie 
 
Mätinstrument: 
Observationer, 
intervjuer och 
grupp-
diskussion  

Antal observerade 
ronder: 18 
observerade 
ronder, där varje 
tillfälle 
observerades i ca 
1-3 h.   
 
Intervjuer: 12  
 
Gruppdiskussion: 
36 tillfällen 
 
Bortfall: Ej angivet 

Möjligheter och hinder 
med BR* var relaterat till 
teammedlemmarna eller 
miljön där ronden utfördes. 
Fanns en tydlig struktur 
där varje deltagare visste 
sin roll och vad som 
krävdes av dem fungerade 
ronden utmärkt. När 
rollerna var oklara 
observerades en 
försämring i 
kommunikationen mellan 
teammedlemmarna där 
läkaren intog en ledande 
roll i diskussionen.    
 
  
 

Hög (33p) 

Prystajecky, M., Lee, 
T., Abonyi, S., Perry, 
R. & Ward, H. 
(2017). Kanada 

A case study of 
healthcare providers’ 
goals during 
interprofessional 
rounds!

Utforska 
sjukvårdspersonalens 
perspektiv angående 
målet med BR* och 
identifiera vilka 
utmaningar som 
uppstod för att 
lyckas uppnå målen. 

Design: 
Explorativ 
fallstudie, 
kvalitativ metod 
 
Mätinstrument: 
Ljudinspelad 
och observerad 
gruppdiskussion 

Diskussionsgrupp:  
3 diskussions-
grupper med totalt 
26 deltagare 
 
Bortfall: 4 

Sjukvårdspersonalen hade 
olika uppfattningar om 
målet med BR*. 
Fördelarna som 
presenterades var en 
förbättrad kommunikation 
vilket gav en helhetsbild 
av patienten. Nackdelarna 
var professionernas 
svårigheter att delta och 
vilken information som var 
relevant att diskutera. 

Hög (31p) 
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Thörne, K., 
Andersson-Gäre, B., 
Hult, H. & Abrandt-
Dahlgren, M. (2017). 
Sverige 

Co-Producing 
interprofessional 
round work: 
Designing spaces for 
patient partnership 

Få förståelse för det 
praktiska aspekterna 
kring införandet av 
en ny rond-modell. 
  
Frågeställning: Hur 
påverkar de rumsliga 
och sociala 
konstellationerna det 
naturliga samarbetet 
mellan 
professionerna under 
ronden? 
 

Design: 
Kvalitativ metod  
 
Mätinstrument: 
Observationer 
och 
ljudinspelade 
gruppintervjuer 

Antal observerade 
ronder: 5 
 
Gruppintervjuer: 5 
grupper 
intervjuades med 
totalt 98 deltagare. 
En deltagare 
intervjuades 
individuellt. 
 
Bortfall: Ej angivet 
 
 
 

Teamet såg patienterna 
som aktiva deltagare med 
egna perspektiv och 
förklaringar av sina 
sjukdomstillstånd och 
sjukvårdspersonalen 
samarbetade med 
patienterna utifrån deras 
förutsättningar att delta. En 
jämställd relation mellan 
professionerna bidrog till 
ökad teamkänsla och ett 
erkännande för varandras 
kompetens. Vilket 
resulterade i lärande 
mellan professionerna och 
patienten. Under ronden 
etablerades ett partnerskap 
mellan vårdpersonal och 
patient, vilket resulterade i 
bättre medicinska beslut.  

Hög (34p) 

Urisman, T., Garcia, 
A. & Harris H-W. 
(2017). USA 
 
 

Impact of surgical 
intensive care unit 
interdisciplinary 
rounds in 
interprofessional 
collaboration and 
quality of care: Mixed 
qualitativ-quantitativ 
care 

Utvärdera resultatet 
efter införandet BR* 
där framförallt 
samarbetet i teamet 
skulle granskas ur 
sjuksköterskans 
perspektiv.  

Design:  
Mixad 
kvantitativ och 
kvalitativ metod  
 
Mätinstument: 
Enkäter  

Deltagare: 65 
 
Bortfall: 14 
 
 

Efter införandet av BR* 
ansåg sjuksköterskor att 
det uppstod en förbättring 
av samarbetet och 
kommunikationen mellan 
professionerna än innan 
införandet av BR*.   

Medelhög 
(27p) 
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Zakzesky, D., Klink, 
K., McAndrew, N., 
Schroeter, K. & 
Johnson, G. (2015). 
USA 
 

Bridges and barriers: 
Patients’ perception of 
the discharge process 
including 
multidisciplinary 
rounds on a trauma 
unit!

Undersöka 
patientens 
delaktighet i 
utskrivnings-
processen och under 
BR*. 
 

Design: 
Deskriptiv 
kvalitativ studie 
 
Mätinstrument: 
Intervjuer 

Intervjuer: 14 
 
Bortfall: Ej angivet 

Genom frekvent 
kommunikation med 
hälso- och sjukvårds 
teamet kunde patienter   
frekvent få information om 
tidsplaneringen och den 
förväntade utskrivningen. 
  
 

Medelhög 
(27p) 

 
*Bedside-rond 
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