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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Rondens syfte är att sammanföra olika yrkeskategorier för ett möte som innefattar 

informationsbyte om och med patienten.  

Syfte: Att undersöka nyutexaminerade manliga sjuksköterskors upplevelse avseende 

rondsituationen. 

Metod: Kvalitativ intervjustudie med deskriptiv ansats. Semistrukturerade intervjuer med åtta 

manliga sjuksköterskor, vilket analyserades med innehållsanalys. Fyra kategorier framkom. 

Resultat: Utbildningens betydelse och uppgift: Manliga sjuksköterskor upplever att de under 

utbildning tillgivits god praktisk kunskap om ronden men att den teoretiska utbildningen inte 

varit tillräcklig. Verklighetens rond: I samband med sin första anställning beskriver 

sjuksköterskorna en verklighetschock. Otydlig kommunikation och maktutövande från 

läkarna i samband med ronden bidrog till ett sämre samarbete. Omvårdnadsansvarig eller 

läkarassistent: Sjuksköterskorna beskrev att det fanns en oskriven regel som innebar att de 

fick inta en assisterande roll. Rondutopi: För att ronden skulle kännas givande efterfrågades 

de en tydlig rollfördelning och ansvarsfördelning fanns inom teamet. 

Slutsats: Manliga sjuksköterskor upplever att hierarkier och maktstrukturer lever kvar inom 

rondarbetet och påverkar sjuksköterskans arbete negativt. För att ronden ska upplevas som 

givande benämns faktorer som struktur, rak kommunikation samt jämställdhet mellan 

yrkesprofessionerna. En omvärdering av sjuksköterskans roll och position krävs för att ronden 

inte ska upplevas som otillfredsställande och för att sjuksköterskans arbete ska anses 

likvärdigt läkarens.   

Nyckelord: man, sjuksköterska, rond, hierarki, utbildning 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background: Ward rounds purpose is to bring together different professions for a meeting 

involving the exchange of information about the patient.  

Purpose: To investigate recently graduated registered male nurses experiences regarding the 

ward round. 

Method: Qualitative interview study with descriptive approach. Semi-structured interviews 

with eight male nurses, analyzed with content analysis. Four categories submerged. 

Results: The task and purpose of education: Informants feel that good practical knowledge of 

the round has been given but theoretical training was insufficient. Ward round reality: During 

first employment nurses experienced a reality shock. Unclear communication and exercise of 

power from the doctors in the round led to bad cooperation. Nursing manager or a physician’s 

assistant: The nurses took on an assistant role. Round utopia: To be rewarding for the nurses, 

a clear division of roles and responsibilities were asked for. 

Conclusion: Male nurses feel the hierarchies and power structures persist in ward rounds and 

affect the nurse's work. For rounds to be perceived as rewarding factors like structure, 

straightforward communication, and equality between the professions were mentioned. A 

reevaluation of the nurse's role and position is required for the rounds to feel satisfying and 

the nurses work shall be equivalent that of a physician. 

 
 
Summary: Male, nurse, ward round, hierarchy, education 
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BAKGRUND 

Den första organiserade sjuksköterskeutbildningen i Sverige startades 1851 på Kungsholmen i 

Stockholm (Dufwa, 2004). Behovet av en tydlig sjuksköterskeutbildning ansågs naturlig då 

nya sjukhus runt om i landet öppnades för att möta det ökade vårdbehovet. Under 1800-talets 

senare del och i början av 1900-talet, utvecklades sjuksköterskeyrket parallellt med 

industrialismens expansion. Ledord som kön, klass och kall gjorde att sjuksköterskeyrket, 

enligt samhällets dåvarande norm, ansågs vara naturligt lämpat för kvinnor samt att det inte 

ansågs konkurrera med männens yrkesval. I mitten på 1940-talet stod sjuksköterskeyrket och 

samhället inför stora utmaningar för att täcka behovet av sjuksköterskor. Stor brist rådde på 

sjuksköterskor både inom den slutna och öppna vården. Orsaken ansågs enligt regeringen vara 

en ökad livslängd hos befolkningen, utbyggnad av sjukhus runt om i Sverige samt att många 

kvinnor avslutade sin anställning i samband med giftermål. En kommitté tillsattes av 

socialdepartementet för att utreda bristen på sjuksköterskor samt för att komma med förslag 

på åtgärder. Kommittén presenterade flera förslag, där bland annat förkortning av 

utbildningens längd, sänkt elevavgift, förenklade möjligheter för sjukvårdsbiträden att bli 

sjuksköterskor var några av förslagen. Det mest uppseendeväckande förslaget var att män för 

första gången skulle bjudas in i yrket. Resultatet av detta kom 1 juli år 1951 i ett 

regeringsbeslut om att män fick utbilda sig till sjuksköterskor. Den första mannen 

utexaminerades till sjuksköterska våren 1953 från S:t Eriks sjuksköterskeskola i Stockholm 

och detta blev därmed startskottet för männens inträde i ett än idag kvinnodominerat yrke 

(Dufwa, 2004).  

Sjuksköterskeutbildningen 180 högskolepoäng 

På Uppsala universitet startar sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng, varje termin. 

Sjuksköterskeprogrammets huvudområde är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. 

Utbildningen kompletteras med kurser i medicinsk vetenskap och samhällsvetenskap, och 

leder fram till en sjuksköterskeexamen och medicine kandidatexamen med vårdvetenskap 

som huvudämne. 2010 tog 168 sjuksköterskor sin examen från Uppsala universitet, 22 av 

dessa var män (Uppsala universitet, 2011). 

Undervisningen på sjuksköterskeprogrammet bygger på en studentaktiverande pedagogik som 

innebär att studenten får utveckla ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till information 

inom forskningsområdet men även till sin personliga utveckling i sin framtida roll som 

sjuksköterska. Studenterna förbereds teoretiskt genom reguljär undervisning och praktiskt 
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genom verksamhetsförlagd utbildning under sammanlagt 33 veckor under programmets sex 

terminer. Syftet med verksamhetsförlagd utbildning är att ge studenterna möjlighet att 

praktisera och öva den teoretiska kunskap som inhämtas men även ges tillfälle att bekanta sig 

med olika arbetsplatsers rutiner, andra professioner samt att öva på patientkontakt. Under den 

tredje terminen på sjuksköterskeprogrammet är studentens uppgift att under den 

verksamhetsförlagda utbildningen på en medicinsk avdelning ”…hålla i ronden för din/dina 

patienter på ett självständigt och professionellt sätt”. Uppgiften är ett av flera moment som 

ska ha genomförts för att få godkänt på den verksamhetsförlagda praktikperioden (Uppsala 

universitet, 2011).  

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) samt ICN:s (International 

Council of Nurses) etiska kod (ICN, 2007) har författats i syfte att ”tydliggöra 

sjuksköterskans profession och yrkesutövande” och används vid utformandet av kursplaner på 

sjuksköterskeutbildningen. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning presenteras vad som 

förväntas av en legitimerad sjuksköterska och det ansvar som vilar på honom/henne efter 

avslutad utbildning. Gällande arbetsområdet forskning, utveckling och utbildning ska 

sjuksköterskan enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning kunna kritisk reflektera över 

befintliga rutiner och aktivt medverka i utvecklingsarbete, ha förmågan att självständigt 

analysera styrkor och svagheter i den egna professionella kompetensen. Vidare ska 

sjuksköterskan också medverka och skapa möjligheter till samundervisning för olika 

professioner inom hälso- och sjukvård för att genom ett multidisciplinärt synsätt kunna ge 

patienten optimal och säker vård. Inom arbetsområdet ledarskap ska sjuksköterskan ha 

förmågan att utvärdera teamets insatser, verka för adekvat och säker informationsöverföring 

mellan olika yrkesprofessioner samt utifrån kunskaper om gruppdynamik utveckla gruppen 

och stärka förmågan till konflikthantering och problemlösning (Socialstyrelsen, 2005). Inom 

samtliga kompetensområden ska en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt tillämpas (ICN, 

2007).  

Vårdorganisation  

Arbetsorganisationen inom hälso- och sjukvård har sin grund i kyrkans och militärens 

hierarkiska organisation (Albinsson & Arnesson, 2000). Hierarki kan definieras som en 

fastställd, specifik och social rangordning som uttrycker sig i en över och underordning 

(Nationalencyklopedin, 2011). De tydliga regler som finns kring auktoritet och status bottnar i 

den patriarkala ordningen som de bygger på. Detta innebär att organiseringen sker i 
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pyramidform, där det övre skiktet har mest kunnande, ansvar och befogenheter att styra över 

det flertal som tillhör det under siktet (Svedberg, 2007). De olika rollerna i en hierarki 

legitimeras genom att de via rollernas funktion bidrar till en helhet (Nationalencyklopedin, 

2011). Inom hälso- och sjukvården har hierarki beskrivits som skarpa gränser mellan olika 

yrkesgrupper. Läkaren har haft en överordnad position baserat på vetenskaplig sakkunskap 

och ett medicinskt ansvar. Sjuksköterskan har istället haft en mellanposition inom 

organisationen. Positionen har karaktäriserats av beroende såväl uppåt i hierarkin som strävan 

efter kontroll neråt. Längst ner i hierarkin och närmast patienterna har 

vårdbiträdet/undersköterskorna befunnit sig (Albinsson & Arnesson, 2000). 

Hälso- och sjukvårdsorganisationen har utvecklats och följt samhällets idéutveckling. Under 

1950-1970-talet influerades vården av medicinsk och teknisk utveckling. Detta innebar att ett 

effektivitetstänkande tillämpades som bland annat ledde till att specialistenheter bildades, 

läkaruppgifter överfördes till sjuksköterskan samt att en ny yrkesgrupp, undersköterskan 

tillkom. Effektivitetstänkande påverkade även rondsystemet som nu innebar att varje 

medarbetare blev specialiserad inom ett begränsat område, tillexempel medicinering eller 

blodtrycksmätning. Vårdarbetet kunde förhandsplaneras i detalj och varje yrkeskategori blev 

därmed en kugge i ett större maskineri (Albinsson & Arnesson, 2000). I slutet på 1970-talet 

började hälso- och sjukvårdens organisation att ifrågasättas. Kritik som riktades mot 

organisationen var att den var alltför byråkratisk och att vården inte utgick från patientens 

behov (Hallin & Siverbo, 2003). Samhället genomsyrades i början på 1980-talet av tankar och 

idéer om tilltro till gruppen och till lagarbetet. Som svar på kritiken infördes på 

vårdavdelningarna istället vårdlag och parvård, som ersatte det tidigare rondsystemet. Vårdlag 

och parvård innebar att sjuksköterskan hade ett omvårdnadsansvar för ett fåtal patienter samt 

att läkaren hade det medicinska ansvaret. Under 1990-talet har hälso- och sjukvården istället 

formas av en organisationsfilosofi som betonat individen och ledarskap. Detta har lett till att 

det idag inte finns någon tydlig riktlinje för hur hälso- och sjukvårdens organisation ska se ut. 

Istället präglas organisationsutvecklingen idag av olika organisationsideal. Landstinget, 

kommunerna och de lokala förutsättningarna styr organisationen. Detta innebär att vården 

idag är uppbyggd av olika rondmodeller, parvårdsmodeller och omvårdnadsmodeller som en 

del i vårdarbetet (Albinsson & Arnesson, 2000).  
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Ronden 

Ronden har som syfte att sammanföra olika yrkeskategorier såsom läkare, sjuksköterskor och 

i vissa fall konsulter med specialistkompetens för ett möte som innefattar informationsutbyte 

om och med patienten (Pingel & Robertsson, 1998). Fokus ligger på patientens akuta sjukdom 

och behandling. Ronden ger läkaren möjlighet att fortlöpande bedöma patientens tillstånd 

med hjälp av journalhandlingar, sjuksköterskans iakttagelser och ibland även undersköterskan 

samt med hjälp av provsvar. Kommunikationsutbyte mellan de specifika yrkesprofessionerna 

krävs för att fortsatt behandling ska kunna planeras och fördelning av arbetsuppgifter ska 

kunna genomföras. Ordinationer som ges under ronden utförs därefter av sjuksköterskan som 

också ansvarar för att arbetsfördela vidare till undersköterskan. Det organisatoriska upplägget 

av ronden kan variera beroende på hur arbetet på avdelningen ser ut. Ett vanligt upplägg av 

rondmötet är att det först genomförs en sluten rond mellan läkare, sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal, där patientens behov diskuteras och en planering för fortsatt vård genomförs. 

Efter avslutat möte går berörd vårdpersonal runt till patienterna, i en så kallad gående rond, 

och diskuterar vad som planerats samt svarar på patientens frågor (Pingel & Robertsson, 

1998).  

Ronden ur ett omvårdnadsperspektiv 

Sjuksköterskan ingår idag i ett arbetslag där olika professioner med specifika funktioner och 

arbetsuppgifter samarbetar kring en och samma patient. I samband med ronden är 

sjuksköterskans uppgift att tydliggöra omvårdnadens fokus, innehåll och funktion. En 

förutsättning för att det professionella samarbetet ska fungera är att alla inblandade 

yrkesgrupper har en tydlig yrkesidentitet. Sjuksköterskans yrkesidentitet bygger på den 

personliga identiteten men är specifikt knuten till själva yrkesrollen och yrkesutövandet. 

Kärnan i en omvårdnadsprofessionell yrkesidentitet är att sjuksköterskans omsorgsvärderingar 

och den humanistiska människosynen är väl integrerad med den personliga identiteten. 

Sjuksköterskan ska också ha en yrkesmässig kompetens, ett personligt engagemang, vara 

medveten om vad man har ansvar för och aktivt värdesätta det. I mötet med andra 

yrkesprofessioner i rondsammanhang, förväntas sjuksköterskan agera självständigt och ge 

uttryck för vad han eller hon står för som yrkesperson i syftet att tillgodose patientens behov, 

och inte ge vika för behoven hos andra kollegor eller behoven hos arbetsgivaren 

(Kristoffersen & Jensen, 2006).  
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Team 

Team är en vanlig organisationsstruktur inom hälso- och sjukvården när tvärprofessionell 

kunskap ska mötas (Carlström & Berlin, 2004). Ett team kan enligt Nationalencyklopedin 

(2011) definieras som ”en mindre grupp som arbetar i bestämt syfte”. I ett rondsammanhang 

innebär det att teamets fokus ligger på ett gemensamt mål, nämligen patientens behov av vård 

och behandling. För att nå det gemensamma målet krävs att gruppen kommunicerar och att 

kompetensen hos gruppen är större än hos de enskilda individerna (Carlström & Berlin, 

2004). För att uppnå ett lyckat samarbete inom ett team krävs öppenhet, respekt och 

ödmjukhet inför andra yrkesgrupper. Viktigt är också att inte förväxla lika värde med likhet. 

Olikheter är en förutsättning i ett teamarbete och varje medlem bör uppleva sig som likvärdig 

genom att ha möjlighet att använda sin egen yrkeskompetens för att bidra till teamets 

gemensamma mål (Kristoffersen & Jensen, 2006). 

Teamets kultur bestäms av arbetsorganisatoriska förhållanden som kan klassas som formella 

ramar inom vilken gruppen ska verka. Dessa ramar är uppgiftsorienterade med en tydlig 

arbetsbeskrivning om hur arbetet ska bedrivas för att uppnå verksamhetens mål (Svedberg, 

2007). I begreppet kultur ingår även informella sidor som berör värderingar, samvaro, 

gruppnormer och kommunikation (Kristoffersen & Jensen, 2006). Kultur skapas och 

återskapas i ett team genom att medlemmarna delar och tolkar erfarenheter, formulerar 

gemensamma kunskaper, förmedlar känslor och förhandlar om makt och inflytande 

(Svedberg, 2007).  

Kommunikation 

En viktig del i rondarbetet handlar om att utbyta information mellan olika yrkesgrupper med 

hjälp av kommunikation. Kommunikation definieras som en ständig pågående process som 

handlar om att information, påverkan, tanke och känsla uttrycks mellan människor med hjälp 

av språket eller en kod. Att kommunicera bekräftar vår identitet och är ett sätt att visa hur vi 

upplever och reagerar på den person vi pratar med. Rondmötet är ett socialt samspel där inte 

bara verbal kommunikation genomförs utan även icke verbal kommunikation. Icke verbal 

kommunikation förmedlas oftast omedvetet och handlar om kroppsspråk, betoning, 

ögonkontakt, mimik, rörelsemönster och avstånd (Nilsson & Waldemarson, 1994). Genom 

både icke verbal och verbal kommunikation får vi ett övergripande intryck av vår omgivning 

som hjälper oss att kategorisera och samspela med människor omkring oss (Dahlkwist, 1999).  
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Tidigare forskning 

Nyutbildade sjuksköterskor upplever oftast en verklighetschock i samband med avslutad 

utbildning och sin första anställning. Förvirring, ångest och osäkerhet är vanliga känslor att 

uppleva under sin första tid som legitimerad sjuksköterska (Duchscher, 2009).  Känslorna 

bottnar enligt Goh & Watt (2003), i kontrasten mellan ideal och verklighet inom 

omvårdnadsarbetet. En inre konflikt kan uppstå om arbetsplatsens värderingar, normer och 

rutiner skiljer sig från utbildningen och påverkar den omvårdnad man själv önskar utföra 

(Duchscher, 2009). Stress är den vanligaste känslan att uppleva som nyutexaminerad 

sjuksköterska. Känslan uppkommer när den nyutbildade sjuksköterskan försöker anpassa sig 

till sin nya arbetsmiljö. En vanlig strategi för att anpassa sig och bli accepterade i 

arbetsgruppen är att ta på sig för mycket uppgifter, neka hjälp samt snabbt försöka anpassa sig 

till den rådande arbetskulturen. Ett exempel på när anpassning och känslan av att tillhöra ett 

team kändes viktigt för den nyutexaminerade sjuksköterskan var i rondsammanhang. Att vara 

en del av rondkulturen var en viktig bekräftelse på att vara en god sjuksköterska. Som 

nyutexaminerad sjuksköterska utan erfarenhet på avdelningen upplevdes det ibland svårt att 

förstå teamets dynamik och många gånger valde sjuksköterskan att inte utmana rådande 

normer i arbetsteamet på grund av bristen av erfarenhet (Goh & Watt, 2003).  

Den perfekta ronden bör enligt Pathak, Pathak & Kak (2000) ha ett tydligt syfte samt 

innehålla en god gruppdynamik som främjar känslan av trygghet för gruppens medlemmar. 

För att nå dit krävs motivation, ledarskap och en god organisation. I Montagues, Lee & 

Hussain (2004) studie visade resultatet att ronden var ett konstruktivt sätt för vårdpersonalen 

att utbyta relevant information på. Både läkare och sjuksköterskor bekräftade att ronden var 

ett bra tillfälle för diskussion och att det många gånger resulterade i en bättre och tydligare 

vårdplanering för patienten. Ronden främjade också teamkänslan vilket förbättrade 

samarbetet mellan yrkesgrupperna. Dock visar Manias & Streets (2001) studie att den 

hierarkiska strukturen i ronden kan skapa en obalans mellan yrkesprofessionerna. De 

intervjuade sjuksköterskorna beskrev att läkarna, i sitt samarbete med övrig vårdpersonal, 

utnyttjade sin auktoritära position genom att tillexempel använda ronden som ett 

inlärningstillfälle för nya läkare. Samarbetet mellan läkaren och sjuksköterskan ansågs vara 

något sekundärt som resulterade i att de intervjuade sjuksköterskorna kände sig exkluderade 

och undervärderade. Sjuksköterskorna bjöds endast in och synliggjordes i ronddiskussionen 

när läkarna behövde patientinformation. Övrig tid intog sjuksköterskorna en roll i bakgrunden 

och osynliggjordes genom att uteslutas från rondsamtalet. Weber, Stöckli, Nübling & 
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Langewitz (2007) observationsstudie bekräftar att rondkommunikationen främst är 

läkarfokuserad. Studiens resultat visade att endast 7 % av kommunikationen under ronden 

skedde mellan läkare och sjuksköterskor. Övrig kommunikation skedde mellan läkarna eller 

mellan läkarna och patienten. Efter genomsökningar på databaser tillgängliga via Uppsala 

Universitets bibliotek stod inga artiklar att finna angående mäns uppfattningar om deras första 

tid som sjuksköterska, eller deras uppfattning av rondsituationer. 

Att som färdig sjuksköterska inta arbetslivet efter avslutad examen är en process som många 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplever som påfrestande och svår. Studien hoppas kunna 

tydliggöra hur denna övergång upplevs och kan underlättas genom utbildningen. Fokus för 

denna studie är även att undersöka eventuella styrkor och svagheter som rondsituationen har 

beträffande sjuksköterskans dagliga vårdarbete och därigenom patientsäkerheten. Då 

sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat ansågs det därför intressant att studera 

nyutexaminerade mäns upplevelse av sin första tid som sjuksköterska 

Syfte 

Studien syftar till att undersöka nyutexaminerade manliga sjuksköterskors upplevelse 

avseende rondsituationen och hur utbildningen har förberett dem inför denna arbetsuppgift. 

 

METOD 

 
Design 

Kvalitativ intervjustudie med deskriptiv ansats (Polit & Beck, 2004). 

 
Undersökningsgrupp/urval 

Undersökningsgruppen var nyutexaminerade sjuksköterskor som studerat och tagit sin 

examen från Uppsala Universitets sjuksköterskeprogram 180 högskolepoäng. De tillfrågade 

sjuksköterskorna skulle ha ett halvår upp till ett och ett halvt års erfarenhet av 

sjuksköterskeyrket. Detta för att kunna återge upplevelse av utbildningen och för att kunna 

redogöra för hur rondsituationen upplevts som nyutexaminerad sjuksköterska.  

Åtta män valdes ut för studien med en nuvarande anställning på Akademiska sjukhuset i 

Uppsala. Ett målmedvetet urval genomfördes då det visade sig vara svårt att få tag på 

deltagare som passade in i inklusionskriterierna. Fem deltagare förmedlades av handledaren. 
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Två av dessa exkluderades, den ena då sjuksköterskeutbildningen genomförts på annan ort. 

Det andra exlusionen berodde på att en annan sorts rond än den vedertagna användes, dvs att 

det inte existerade en sittrond. De övriga fem deltagarna kontaktades via respektive 

avdelningschef eller rekommenderades av övriga deltagare i studien. Medelåldern på 

deltagarna var 27 år, spridningen var 21 år till 32 år.  

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor användes som metod för att samla in data. 

Tolv frågor rörande den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse gällande utbildningen 

och rondsituationen diskuterades noggrant fram för att säkerhetsställa att dessa svarade mot 

syftet. En provintervju genomfördes inför studien med en manlig sjuksköterska som endast 

arbetat fem månader. Efter transkribering och analys av provintervjun ansågs en fråga vara 

irrelevant och plockades bort från intervjuguiden. Provintervjun användes ej som material i 

arbetet. Vid samtliga intervjuer användes en intervjuguide (Bilaga 1), för att säkerhetsställa att 

alla sjuksköterskor fick samma frågor. Följdfrågor ställdes för att fördjupa vissa av 

informanternas svar (Bryman, 2002). 

 

Tillvägagångssätt 

Avdelningscheferna för relevanta avdelningar på Akademiska sjukhuset kontaktades av vår 

handledare via e-post för information om studiens syfte, urval och upplägg (Bilaga 2). 

Handledaren erhöll tillstånd av avdelningscheferna att studien genomfördes. En första lista på 

tillfrågade sjuksköterskor som uppfyllde kriterierna skickades sen ut till författarna. Denna 

lista innehöll endast kvinnliga deltagare. Efter kontakt med vår handledare gjordes nya 

förfrågningar och en ny lista skickades ut. Listan innehöll då fem manliga deltagare, dessa 

fem tillfrågades via e-post som tillgivits oss från respektive avdelningschef. Då de åtta 

deltagare vi haft som mål ej uppnåtts, användes en modifierad snöbollsmetod för att hitta 

resterande deltagare. Detta innebar att varje deltagare i slutet av intervjun tillfrågades ifall de 

kände till någon som uppfyllde våra inklusionskriterier samt eventuella kontaktuppgifter. 

Dessa deltagare kontaktades via e-post med bifogad information om studien (Bilaga 2) för att 

kunna ta ett beslut om deltagandet. Vid samtycke till deltagande i studien bokades tid in för 

intervju. Vid intervjuns inledning fick samtliga informanterna läsa igenom ett utskrivet 

informationsblad om studien (Bilaga 2) och eventuella frågor besvarades. Samtliga 

sjuksköterskor tillfrågades i början av intervjun om ålder, utbildning och antal 
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yrkesverksamma månader/år som sjuksköterska. Informanterna fick själva välja plats för 

intervjun efter deras önskemål. Sex av intervjuerna genomfördes på informanternas 

arbetsplats i ett avskilt rum. De övriga två intervjuerna genomfördes i informanternas hem. 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av en digital bandspelare för att viktig data inte skulle gå 

förlorad. Intervjuerna tog mellan 20-35 minuter.  

 
Bearbetning och analys 

Efter genomförd intervju transkriberades materialet ordagrant och analyserades med hjälp av 

manifest innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2003). Innehållsanalys består av fyra 

steg för att kondensera fram underliggande meningar och åsikter. Dessa kodas sedan i syfte att 

bearbeta data och genomföra analys på intervjumaterialet lättare. I det första steget lästes 

materialet igenom för att få en känsla för helheten. Under tiden ströks viktiga meningar som 

svarade mot syfte under, för att senare användas i analysen. I steg två lyftes viktiga meningar 

och fraser ut ur texten, dessa kallas meningsbärande enheter. I det tredje steget av 

bearbetningen sorterades de olika meningsenheterna in i subkategorier. Och i det slutgiltiga 

steget placerades de olika meningsbärande enheterna in i övergripande kategorier. Manifest 

innehållsanalys valdes för att vi som oerfarna författare på ett trovärdigt sätt skulle få en 

textnära analys (Graneheim & Lundman (2003). 
 

Etiska överväganden 

Då vår studie inte involverade patientdata och samtliga medverkande gjorde detta på frivillig 

basis med garanti att insamlad data behandlades konfidentiellt var tillstånd från en etisk 

kommitté inte nödvändig i enlighet med etikprövningslagen som undantar arbete som utförs 

inom ramen för högskoleutbildning (Codex, 2011). Avidentifiering av transkriberat material 

utfördes för att säkerställa att eventuella negativa åsikter inte kunde härledas till en specifik 

avdelning eller informant (Silva, 1995). Avdelningscheferna samt de intervjuade 

sjuksköterskorna kommer att ges möjlighet att ta del av resultatet efter att studien har 

avslutats. 
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RESULTAT 

En översikt av resultatets fyra kategorier och tio subkategorier presenteras i Tabell 1. Citat 

används för att styrka resultaten (i kursiv stil). 

Tabell 1. Översikt av kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Utbildningens betydelse och uppgift Teoretisk förberedelse  
Praktisk förberedelse  
Den verksamhetsförlagda praktikuppgiften 

Verklighetens rond Verklighetschock 
Teamarbete  
Hierarki och makt 
Rondens organisation 

Rondutopi Positiva rondfaktorer 

Omvårdnadsansvarig eller läkarassistent? Omvårdnad  
Assisterande roll  

 

Utbildningens betydelse och uppgift 

Nedanför redovisas resultat som berör sjuksköterskeprogrammets teoretiska och praktiska 

undervisning gällande ronden. Upplevelsen av den verksamhetsförlagda praktikuppgiften 

under termin tre beskrivs även. 

Teoretisk förberedelse 

Informanterna upplevde att sjuksköterskeutbildningen på Uppsala universitet inte gett dem 

någon teoretisk förberedelse på hur en rond ska gå till och vad man som sjuksköterska har för 

uppgift under ronden. Dock upplevde ett flertal informanter att pedagogikkursen skapat en 

ökad medvetenhet om hierarkier och maktstrukturer inom vården som hjälpt dem i 

rondsituationer. 

”Själva rondsituationen tycker jag inte man har blivit teoretiskt eller man blir förbered på 

hur det är.” (Informant nummer 3). 
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”Det är mera, man har haft nytta av pedagogiken och maktstrukturer och hierarkier och sånt 

där” (Informant nummer 5). 

Praktisk förberedelse 

Samtliga informanter upplevde att den verksamhetsförlagda utbildningen gett dem praktisk 

kunskap i hur en rond ska genomföras. Hur kunskapen om ronden har tillgivits informanterna 

under utbildningen har varierat. Handledarna beskrivs som ett inlärningssätt, där handledarens 

personliga uppfattning har präglat studenternas bild av ronden. Observation av 

sjuksköterskans roll samt anpassning efter läkaren är andra faktorer som gett kunskap om 

ronden. Samtliga informanter har beskrivit att olika rondsystem existerar på de utvalda 

avdelningarna och att kunskapen om hur ronden genomförs i praktiken har tillgetts på olika 

sätt. 

”Mestadels via observation av handledaren, men inte som att ”nu ska vi lära oss om ronden” 

(Informant nummer 4). 

”För vissa där man hamnar får man kanske göra väldigt mycket i rondsituationen medan 

man på andra inte gjorde någonting egentligen. Så då hade man ju inte så mycket på benen 

sen” (Informant nummer 3). 

 

Den verksamhetsförlagda praktikuppgiften 

Praktikplaceringen under termin tre med syftet att genomföra en rond självständigt tyckte 

informanterna var givande. Sjuksköterskorna upplevde att handledaren under den 

verksamhetsförlagda utbildningen spelade en stor roll för hur genomförandet av 

praktikuppgiften uppfattades av studenten. God feedback, lagom upptrappning i antal 

patienter som studenten själv ansvarade för samt ett gott samarbete mellan handledaren 

främjade studentens känsla av att självständigt klara av att genomföra en rond.  

”Feedback fick man jättemycket och sen fick man prova tills det satt” (Informant nummer 2).  

”Man blev pushad till att hålla i en rond helt själv så det var väldigt givande” (Informant 

nummer 7). 
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Verklighetens rond 

Nedanför beskrivs resultatet som berör informanternas upplevelse av sin första tid som 

nyutexaminerad sjuksköterska i samband med ronden. Hur rondarbetet går till och vilka 

faktorer som bidrar till både en positiv och negativ rondupplevelse för sjuksköterskan 

avhandlas. 

Verklighetschock 

Informanterna beskriver att de under sin första tid som nyutexaminerad sjuksköterska blev 

varse om att den verklighet de förberetts inför inte stämde överens med verkligheten. I 

samband med ronden upplevde informanterna att negativa faktorer som brist på tid, osäkerhet 

och stor arbetsbelastning bidrog till känslan av att känna sig otillräcklig, något som 

sjuksköterskorna känner att utbildningen misslyckats med att förbereda dem för. En del 

informanter nämner att de tagit på sig för mycket uppgifter för att bevisa att de klarar av 

yrket, vilket bidrog till ytterliggare stress.  

”Det är väl från början, som ny sjuksköterska, att man inte riktigt, man vill eller man kanske 

tar på sig för mycket själv” (Informant nummer 5).  

Teamarbete 

De intervjuade sjuksköterskorna förmedlade en bild av att teamarbete börjar bli en allt 

vanligare arbetsform på vårdavdelningarna. För att kunna arbeta som ett team upplevde 

informanterna att alla berörda yrkeskategorier bör vara representerade under ronden samt att 

det finns en tydlig förståelse för de olika yrkesgruppernas uppgift. I samband med ronden 

upplevde de intervjuade sjuksköterskorna att brist på tid för att genomföra ronden och otydlig 

kommunikation var den främsta orsaken till att ronden upplevdes som otillfredsställande.  

”Det är väl dels stress, att man inte hinner sitta och diskutera och ge allting den tid det 

behöver” (Informant nummer 3).  

 

Otydlig kommunikation resulterade många gånger i att sjuksköterskan vid ett senare tillfälle 

fick söka ansvarig läkare för att ha en muntlig rond över telefon för att komma vidare i 

vårdarbete. Detta benämns hos många informanter som en enorm frustration.  

 

”När det är lite rörigt och oklar och snurrig rond där man inte fattar vad dom snackar om” 
(Informant nummer 8). 
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”Och så håller man på sådär och då blir man tokig till slut” (Informant nummer 6).  

 

Möjligheten att påverka under ronden upplevde de flesta informanter som stor. Sjuksköterskor 

beskrev att deras åsikter gick fram till läkarna och att de hade möjlighet att påverka patientens 

fortsatta vård. Informanterna upplevde också att ronden och det efterföljande arbetet blev som 

bäst när läkarna gjorde det som sjuksköterskorna föreslog eftersom de spenderar mer tid med 

patienten under ett arbetspass. För att få läkarna att göra det som informanterna önskade 

utvecklade många en strategi i samarbetet med läkaren.  

 

”Vissa situationer blir svåra liksom, för att läkaren ser en patient 10 minuter per dag ungefär 

och det är vi sjuksköterskor som är där resten 23 timmar och 50 minuter och ser allting och 

vet hur det är” (Informant nummer 3). 

”Man kan få styra läkarna ibland om man säger så, man lär sig efter ett tag att framföra sina 

förslag så att det låter som det var läkarens idé” (Informant nummer 2). 

Samtliga informanter upplevde starkast teamkänsla med undersköterskan. När 

undersköterskan närvarade vid ronden, upplevde sjuksköterskorna att detta underlättade 

rondarbetet samt efterföljande delegering. Att arbetsfördela arbetet till undersköterskan 

ansågs av sjuksköterskorna vara en naturlig arbetsstrategi för att få ihop sin arbetsdag. Att 

rollerna och arbetsuppgifterna är tydligt uppdelade mellan undersköterskan och 

sjuksköterskan underlättade samarbete.  

”Då vet man vad man kan delegera utan problem och det blir liksom inga konstigheter” 

(Informant nummer 6). 

 

Hierarki och makt  

Alla informanter uppger att de har upplevt hierarki och maktutövande i samband med rond 

tillsammans med läkarna. En informant uppger att han har blivit utsatt för maktutövande just 

på grund av att han var nyutexaminerad sjuksköterska.  

”Vissa läkare testar ju en, dom vill testa en lite som ny om man kan” (Informant nummer 1).  
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Informanterna upplevde att hierarki försvårar samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare i 

samband med rond. Något som mer verkar gälla den äldre generationen läkare. De nyare, 

yngre läkarna beskrivs som mer förstående och lättare att samarbeta med. 

 

”Jobbar man med en läkare som varit läkare i fyrtio år och är inne på det här hierarkiska, 

som inte alls kan ta att en sjuksköterska säger någonting, då är det klart att det blir svårt” 

(Informant nummer 3). 

 

Vilket humör läkaren är på som sjuksköterskorna ska samarbete med, styr om ronden upplevs 

som lyckad eller ej. Informanterna delger också att de upplevt informellt maktutövande i form 

av brist på ögonkontakt och att sjuksköterskan osynliggjorts i samband med rond. Detta 

skapar en osäkerhet hos sjuksköterskan och ett lyckat samarbete försvåras, något som 

sjuksköterskorna i studien lär sig känna igen och anpassa sig efter. 

”Men om läkaren bara, blir irriterad över något man säger och kör på pondus. Nej, jag är 

läkare och jag bestämmer och bara kör över en, det är verkligen inte givande” (Informant 

nummer 2). 

”Att läkaren inte ens kollar på en när man pratar, överläkare som knappt visar att man 

finns” (Informant nummer 4).  

Ovanstående beskrivning uppger sjuksköterskorna påverkat vilken typ av informationsutbyte 

som var accepterat att ta upp i samarbete med läkaren. Sjuksköterskorna beskriver att 

informationen anpassats efter vad läkaren efterfrågat och att viss information uteblev från 

rondsamtalet. Detta beskrivs dock som något övergående och med erfarenhet av yrket uppgav 

sjuksköterskorna att det kom till den fas där de oavsett humör och stämning på läkarna, tog 

upp de saker som de önskade framföra på ronden. Dock framkom att det i vissa fall 

förekommit utskällningar från läkarnas sida när informanterna tagit upp saker med bakjouren 

som ligger utanför deras ansvarområde. 

”Ja, främst i början. Mer då än nu. Då är man lite osäker på vad man ska göra och vad man 

inte ska göra” (Informant nummer 8).  

”Man har blivit utskälld ett par gånger för att man ringt hem till bakjouren för en insulinnivå 

inte justerats. Hur kan du söka mig för en sån sak typ, jag sitter hemma och titta på tv?” 

(Informant nummer 5). 
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Rondens organisation 

Samtliga informanter uppger att det har fått övergripande information om hur en rond ska 

genomföras i samband med sin första anställning. Informationen har innefattat på vilken plats 

ronden genomförs och mellan vilken tid ronden börjar och slutar. Informanter med anställning 

på samma vårdavdelning uppger att det i samband med rond finns en rondmall som tydliggör 

arbetet för samliga yrkesgrupper. Informanterna upplever detta som något mycket positivt i 

vårdarbetet som främjar strukturen på dagens arbete och verkar patientsäkert.  

”Vad läkaren ska veta på ronden, vad jag ska veta på ronden och vilken ordning vi ska ta 

det” (Informant nummer 8). 

De övriga informanterna uppger att det finns informella riktlinjer för hur en rond ska 

genomföras på berörda vårdavdelningar. Informationen har gått från person till person, genom 

observation under inskolning eller genom att fråga läkarna vad de vill veta i samband med 

ronden.  En informant uppger vikten av struktur under rondarbetet och hur det tydliggör 

arbetsuppgifterna och underlättar arbetsgången.  

”Ja, för då kan man säga nej för att man vet att man får säga nej. Då blir det struktur och 

man veta att var sak har sin plats” (Informant nummer 6).  

 

Rondutopi 

Nedanför redovisas vilka faktorer och förutsättningar som krävs för att ronden ska upplevas 

som stimulerande och givande för nyutexaminerade sjuksköterskor.  

Positiva rondfaktorer 

Alla informanter beskrev att förutsättningen för att ronden ska kännas meningsfull och 

givande är att tid och möjlighet finns inför rondmöte att gå igenom och träffa alla sina 

patienter. Sjuksköterskorna upplever att känslan av att vara förberedd underlättar rondarbetet. 

En förutsättning för detta är att även läkarna är pålästa. 

”Först och främst ska läkarna känna patienten”(Informant nummer 5).  

En tydlig rollfördelning och ansvarsfördelning gjorde arbetet i teamet mer effektivt och 

sjuksköterskorna upplevde att de tillförde något till arbetsgruppen. En tydlig arbetsfördelning 

upplevde informanterna ingav en sorts trygghet då yrket och dess arbetsuppgifter ibland 
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kunde upplevas som otydliga. Då gav struktur en vägvisning om vilka uppgifter som vilade på 

andra yrkesprofessioner. 

”Så att man känner att man tillför någonting, en sån rondsituation har man upplevt ibland 

och det är roligt” (Informant nummer 1).  

Känslan av jämställdhet inom arbetsgruppen och mellan yrkesprofessionerna upplevde 

sjusköterskorna bidrog till en bättre kommunikation där den fortsatta vården gemensamt 

kunde diskuteras fram och teamkänslan lättare infann sig. En bra kommunikation, uttryckte 

informanterna, tydliggjorde vem i arbetslaget som ämnade utföra vad och misstag på grund av 

otydlighet minimerades. 

”Man har ett samtal, det ska vara en dialog och inte en instruktion” (Informant nummer 2). 

”Klara besked när det bestäms någonting och inte vara en massa saker som hänger i luften” 

(Informant nummer 8).  

 

Omvårdnadsansvarig eller läkarassistent?  

Nedanför avhandlas de svårigheter informanterna ställs inför, gällande vad som ingår i deras 

arbetsuppgifter och bortfallet av sjuksköterskornas huvudämne, omvårdnad i 

rondsammanhang. 

Omvårdnad 

Samtliga informanter upplever att de har ett omvårdnadsansvar i samband med ronden. Dock 

uttryckte de intervjuade sjuksköterskorna att det inte finns utrymme att ta upp omvårdnaden 

som en punkt på ronden. Att omvårdnaden inte ingår som en självklar del under rondsamtalet 

upplever informanterna beror på ett ointresse hos läkarna. Omvårdnaden synliggjordes endast 

när läkarna behövde patientinformation om tillexempel urinmängd eller nutritionsstatus. 

Informanterna upplevde att mediciniska och administrativa uppgifter efter avslutad rond 

upptog all tid, och att det mesta av omvårdanden delegerades vidare till undersköterskorna. 

Detta upplevs hos en del informanter som ett problem.  

”Omvårdnad är jättebra, det är jättefint tänkande det är jättebra och det går absolut att göra 

grejer. Men det hinns inte med” (Informant nummer 3). 
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”Trycksår eller om det är någon som har psykosociala problem eller svårt att sova, det kunde 

dom inte bry sig mindre om” (Informant nummer 5). 

”Det jag gör är att journalföra det som ska göras och sköta det med blodprover ehh, dropp, 

läkemedel främst, men det är klart det kan ske omvårdnad men det är inte jag som är 

ansvarig främst för att utföra den”(Informant nummer 1).  

Assisterande roll 

Under ronden upplever informanterna att det finns en oskriven regel som gör att läkarna 

förväntar sig att sjuksköterskorna ska assistera och handleda dem under det gemensamma 

arbetsmötet. Otydlighet uppstår även i arbetsfördelning och informanterna upplever ofta att de 

utför arbetsuppgifter som inte tillhör deras uppgifter. Informanterna upplevde också att 

läkarna tar på sig arbetsuppgifter under dagen som inte genomförs. Detta resulterar i att 

sjuksköterskan får spendera mycket av sin arbetstid efter ronden, med att följa upp och 

påminna för att saker ska bli gjorda.  

”Att dom säger att, du kan väl ringa och kolla upp det här? Och så tänker man, är det 

verkligen jag som borde göra det? Är det inte dom? (Informant nummer 8). 

”Så det är mycket tid som går ut på att se till att andra gör sitt jobb” (Informant nummer 5). 

 

Den gående ronden uppfattar informanterna uppfyller flera syften. Dess främsta uppgift är att 

mötet mellan patient och läkare tydliggör det fortsatta vårdarbetet och att patienten får 

möjlighet att ställa direkta frågor till läkaren. Dock beskriver flera informanter att man inför 

patientmötet får assistera med patientfakta för att samtalet ska bli lyckat. Ett annat syfte med 

att närvara vid den gående ronden är att informanterna upplever att de har möjlighet att fånga 

upp om patienten inte förstått information och i efterhand förtydliga och förklara medicinska 

termer. De flesta informanterna upplever att det främsta syftet med att närvara vid den gående 

ronden är att vara tillgänglig för läkaren. Att finnas i bakgrunden och komplettera med svar 

ifall situationen kräver det.  

”Andra måste man ha en liten sammanfattning utanför dörren. Vilka ska man gå in till och 

vad kom man fram till” (Informant nummer 2). 

”Utan man är mer som en assistent nästan, man går mer runt och hjälper till om det behövs” 

(Informant nummer 4). 
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DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka nyutexaminerade manliga sjuksköterskors 

upplevelser avseende rondsituationen och hur utbildningen har förberett dem inför denna 

arbetsuppgift. Fokus var att undersöka eventuella styrkor och svagheter ronden hade 

beträffande sjuksköterskans dagliga vårdarbete och därigenom patientsäkerheten.  

Denna studie visar att nyutexaminerade manliga sjuksköterskor upplever att de under 

utbildningen tillgivits god praktisk kunskap om hur en rond går till men att den teoretiska 

utbildningen i förhållande till rondsituationen inte varit tillräcklig. I samband med sin första 

anställning upplever sjuksköterskorna en verklighetschock. Negativa faktorer som brist på tid, 

osäkerhet och hög arbetsbelastning bidrog till känslan av att känna sig otillräcklig. 

Sjuksköterskorna upplevde att en tydlig struktur under rondmötet främjade arbetet och 

underlättade arbetsgången. Att alla berörda yrkeskategorier fanns representerade under ronden 

och att en rak och tydlig kommunikation mellan yrkesgrupperna fanns, bidrog till en bättre 

teamkänsla. Otydlig kommunikation och maktutövande från läkarna i samband med ronden 

upplevde informanterna bidrog till ett sämre samarbete. Sjuksköterskorna upplevde att deras 

huvudämne omvårdnad aldrig fick tillräckligt med utrymme under ronden. Ämnet 

synliggjordes endast när läkaren behövde patientinformation av sjuksköterskan som berörde 

omvårdnad. Sjuksköterskorna beskrev också att det fanns en oskriven regel som innebar att de 

fick inta en assisterande roll, både under rondsamarbete och under den gående ronden. Den 

assisterande rollen innebar bland annat att sjuksköterskorna fick handleda läkarna och se till 

att arbetet utfördes.  

För att ronden skulle kännas givande efterfrågade de intervjuade sjuksköterskorna att en 

tydlig rollfördelning och ansvarsfördelning fanns inom teamet. Jämställdhet mellan 

yrkesgrupperna i rondarbete värderades högt av sjuksköterskorna. Detta bidrog till känsla av 

att kunna tillföra något till den gemensamma diskussionen om patientens fortsatta vård. 

Sjuksköterskorna påvisade också att stämningen i gruppen påverkade hur rondarbetet 

fortlöpte och om ronden upplevdes som meningsfull eller ej.  

Resultatdiskussion 

Att de intervjuade informanterna upplevde att utbildningen har gett dem varierad kunskap om 

sjuksköterskan roll och uppgift under ronden visar på att sjuksköterskeutbildningen inte 

förbereder studenterna tillräckligt. Sjuksköterskorna beskriver att den enda teoretiska kunskap 
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de fått om ronden är via pedagogikkursen i termin sex om hierarki och makt. Ingen kunskap 

delges under utbildningen om sjuksköterskans uppgift och innebörden i att vara 

omvårdnadsansvarig i samband med ronden. Detta tyder på en tydlig brist i den teoretiska 

utbildningen. Om den teoretiska kunskapen om ronden skett tidigare i utbildningen så skulle 

detta kunnat främja sjuksköterskestudentens möjlighet att snabbare skapa sig en yrkesidentitet 

i rondsammanhang som vid examen och sin första anställning är väl integrerad med den 

personliga identiteten. Detta skulle kunna reducera känslan av verklighetschock. 

Den praktiska undervisningen under utbildningen och främst den verksamhetsförlagda 

praktikuppgiften under termin tre på sjuksköterskeprogrammet upplevde sjuksköterskorna 

givit dem självförtroende i rondsituationer. Ett gott handledarskap var en bidragande faktor 

till den positiva upplevelsen för studenterna. Att kunskapen om hur en rond går till har 

tillgetts på olika sätt, innebär att studenterna utexamineras med olika förutsättningar för att 

självständigt kunna genomföra en rond. För att detta ska undvikas, krävs att samtliga 

handledare under sjuksköterskutbildningen har samma plattform att stå på, dvs att alla har gått 

handledarutbildningen och är väl insatta i vilka mål studenten ska uppnå.  

För att lindra den verklighetschock och den osäkerhet som uppstår hos den nyutexaminerade 

sjuksköterskan i samband med sin första anställning föreslår Duchscher (2009) att 

utbildningen bör förebereda studenten på den rådande verklighet som finns inom sjukvården. 

Ett sätt att befästa yrkesidentiteten och känslan av kontroll hos studenterna skulle kunna vara 

att försöka skapa en medvetenhet om den processen som nya sjuksköterskor upplever i 

samband med sin första anställning. Till sin hjälp skulle utbildningen kunna erbjuda 

studenterna olika undervisningsmetoder. Interaktiv undervisning med rollspel, 

inlärningstillfällen med erfarna sjuksköterskor som delger sin erfarenhet av ronden samt 

teoretisk undervisning var några av de exempel som angavs i studien och som skulle kunna 

vara användbara för framtida sjuksköterskor. 

För att försöka förstå hur rondens organisation och upplägg påverkar sjuksköterskans dagliga 

vårdarbete har vi tagit del av den organisationsteori som Albinsson och Arnesson beskriver i 

sin avhandling (2000). Enligt Albinsson och Arnesson beskriver teorin att 

sjukvårdsorganisationen verkar som en paraplystruktur, där begreppen kultur och hierarki 

skapar en inbördes relation. Den övergripande sjukvårdstrukturen har som syfte att 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal ska sträva efter gemensamt uppsatta mål enligt 

landstingets verksamhetsplan. Ett exempel på ett gemensamt mål är rondens syfte att 
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tillgodose och planera för patientens fortsatta vård och behandling. I samarbete mellan olika 

yrkeskategorier uppstår, enligt Albinsson och Arnesson, alltid en kultur som innehåller 

dominerande värden och normer samt oskrivna regler som styr rondmedlemmarnas 

handlande. Kulturen skapas utifrån strukturen hierarki. En hierarkisk struktur innebär att 

individer som befinner sig högt upp utifrån sin yrkestillhörighet får mest makt och resultatet 

blir en tydlig över och underordning i rondsamarbetet.  

Att den klassiska maktstrukturen ännu lever kvar inom vården tror vi beror på att hälso- och 

sjukvården länge har präglats av en hierarkisk struktur med läkaren överst samt att läkarens 

medicinska kunskap värderas högt. Sjuksköterskan besitter inom hälso- och 

sjukvårdsorganisationen en mellanposition vilket gör det svårt att ibland veta vad som ingår i 

sjuksköterskans uppgift och hur en rond faktiskt ska gå till (Albinsson & Arnesson, 2000). 

Informanterna ger exempel på detta genom att beskriva den assisterande roll de får axla under 

och efter ronden. Enligt Pingel och Robertssons (1998) så bestäms rondens upplägg inte bara 

utifrån arbetsorganisatoriska förhållanden utan även genom sociala faktorer. Ronden är det 

möte där yrkesidentiteter definieras och där kontrasterna emellan yrkesgrupperna påvisas. En 

tydlig rangordning mellan personal synliggörs genom att se vem eller vilka som har makten 

att definiera situationen samt vem som tar eller ger utrymme för tillexempel en diskussion. 

Dahlkwist (1999) menar att icke verbal kommunikation kan signalera dominans och 

undergivenhet, vilket indirekt är ett maktutövande. De intervjuade sjuksköterskorna beskriver 

att detta är något de alla upplevt i mötet med läkarna och som försvårat teamarbetet. 

Strukturen team har som mål att göra gruppens kompetens större än hos de enskilda 

individerna (Carlström & Berlin, 2004). De intervjuade sjuksköterskorna upplevde att 

möjligheten att påverka under ronden var stor. Ändå utvecklade de strategier för att styra 

läkarna till att göra det som sjuksköterskorna föreslog. Detta tyder på att team som arbetsform 

inom vården inte fungerar optimalt eftersom sjuksköterskan inte har ett givet utrymme under 

ronden och att maktstrukturen styr samarbetet.  

Enligt Dufwa (2004) präglas sjuksköterskeyrket än idag av sitt ursprung av en stark tradition 

av lön, klass och kall, vilket vi tror omedvetet påverkar hur sjuksköterskorna ser på sin egna 

yrkesroll. Att befinna sig i en mellanposition tror vi kan göra att det uppstår en kontrast 

mellan den formella kompetensbeskrivningen och den rådande verkligheten i ett 

rondsammanhang. I Socialstyrelsens dokument över sjuksköterskan uppgift går det att utläsa 

att sjuksköterskan ska verka för en optimal och patientsäker vård. Enligt Kristoffersen & 

Jensen (2006) innebär detta att sjuksköterskan i samarbete med andra yrkesgrupper, ska agera 
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självständigt och ge uttryck för vad han eller hon står för som yrkesperson i syfte att 

tillgodose patientens behov. Informanterna beskriver att de alla känner ett omvårdnadsansvar i 

samband med ronden men att sjuksköterskans huvudämne omvårdnad inte får något utrymme 

för diskussion. Enligt sjuksköterskorna beror detta på ett ointresse hos läkarna som återigen 

speglar den maktstruktur som ronden bygger på. Att omvårdnaden i rondsammanhang inte 

värderas samt att det råder en otydlighet mellan vad som är läkarens respektive 

sjuksköterskans uppgift under och efter ronden tror vi har gjort att sjuksköterskan idag 

prioriterar uppgifter med hög status, såsom administration och sjukvårdsteknik. Det praktiska 

omvårdnadsarbetet delegeras då bort till undersköterskan, något som en del av informanterna 

benämner som ett problem.   

Att männen numera verkar i ett yrke som historiskt sett varit ett lågstatusyrke enbart menat för 

kvinnor, underordnade läkarna (Dufwa, 2004) är något som kan ha påverkat informanternas 

upplevelse. Hur informanterna upplever ronden och den maktstruktur som förekommer i 

arbete med andra yrkesprofessioner kan ha flera orsaker. En förklaring till upplevelsen kan 

vara att informanterna som är män i ett kvinnoyrke, inte upplever hierarki på samma sätt som 

en kvinnlig nyutexaminerad sjuksköterska. Fenomenet homosocialisering innebär att män i 

grupp söker sig till och bekräftar varandra för att reducera sin egen osäkerhet (Wahl, 

Holgersson, Höök & Linghag, 2001). I ett rondsammanhang skulle detta innebära att manliga 

sjuksköterskor tyr sig lättare till manliga läkare och vice versa. I diskussionen kring patienten 

skulle detta betyda att manliga sjuksköterskor inte upplever hierarki och maktutövande i 

samma utsträckning som sina kvinnliga kollegor. En annan förklaring till att rondsituationen 

skulle kunna upplevas annorlunda av informanterna kan vara det faktum att manliga 

sjuksköterskor är en positiv minoritet som ständigt bekräftas och uppmuntras av sin 

omgivning att ta plats och leda arbetet (Soerlie, Talseth & Norberg, 1997). Dock krävs vidare 

forskning för att bekräfta dessa analyser.  

Hur kan då arbetsgivaren förebygga att sjuksköterskorna inte upplever ronden 

otillfredsställande med maktstruktur som ram? Med stöd av studiens resultat föreslås att en 

tydlig ram för hur rondens organisatoriska upplägg ser ut och vad alla deltagande parter har 

för uppgift utifrån sin yrkeskompetens främjar teamarbetet och därigenom patientsäkerheten. 

En tydlig struktur som alla deltagare accepterar kan tänkas öka kommunikationen och 

reducera känslan av stress för samtliga parter. Insikt om yrkesgruppernas uppgift gör att 

ödmjukheten inför varandra ökar och kan reducera den plats makt och hierarki får i det 

gemensamma arbetet.  
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Metoddiskussion 

För att fånga in mäns upplevelse av rondsituationen som nyutexaminerad sjuksköterska 

valdes en kvalitativ metod med manifest innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman 

(2003).  Metoden valdes för att den ansågs ha hög trovärdighet vid analys av kvalitativt 

material, och underlättade även analyserandet av material för oerfarna skribenter. En 

modifierad snöbollsmetod användes då det uppstod svårigheter att få tag på deltagare som 

passade in i inklusionskriterierna. Tio personer kontaktades, åtta intervjuades. Bortfallen 

berodde på att sjuksköterskeutbildning genomförts på annan ort eller att en annan sort rond 

tillämpades på avdelningen än den vedertagna. Urvalet skulle kunna ha varit större för att på 

så vis bidra till att materialet upplevts som mer mättat. Dock upplevde författarna att 

mättnaden fick anses vara god i förhållande till den tidsram som fanns given för uppsatsen. 

 

Till intervjuerna användes en semistrukturerad intervjumall, något som säkerställde att samma 

frågor ställdes till samtliga intervjuade. Dock kunde följdfrågorna skiljas åt bland tillfällena 

då vissa informanter gav mindre detaljerade och uttömmande svar. Efter genomförda 

intervjuer kunde det konstateras att fler riktade frågor om männens upplevelser avseende 

rondsituationen kunde ha ingått i intervjuguiden, för att betona och fånga in upplevelsen av att 

vara man i ett kvinnodominerat yrke. Då vissa frågor ifrågasatte informanternas arbetsmoral 

samt eventuella brister på respektive vårdavdelning kan viss rädsla för att göra bort sig själva 

eller avdelningen funnits, detta kan ha färgat svaren.  

 

Författarna anser att studiens resultat är trovärdiga då datainsamlingsmetoden, bearbetningen 

och analysen har genomförts i enlighet med angiven referens och bidragit till resultatets 

tillförlitlighet. Hänsyn till författarnas förförståelse för ämnet togs vid utformandet av 

intervjufrågorna. Manifest innehållsanalys användes för att analysera textnära och så objektivt 

som möjligt. Citat har använts för att styrka de påståenden som presenteras i artikeln, något 

som ytterligare stärker trovärdigheten i denna uppsats.  

 

 

Klinisk betydelse 

Inom sjuksköterskeprogrammets utbildning kan resultaten användas för att reducera och 

förbereda sjuksköterskor på den verklighetschock som uppstår i samband med avslutad 
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utbildning och sin första anställning. Interaktiv undervisning med rollspel, inlärningstillfällen 

med erfarna sjuksköterskor som delger sin erfarenhet är några exempel på hur resultatet kan 

användas praktiskt i utbildningen. Att som nyutexaminerad sjuksköterska vara medveten om 

de faktorer som påverkar rondarbetet innebär att känslor som stress, chock och osäkerhet kan 

lindras. Att ha god kunskap om att hierarki och maktstrukturer finns etablerat inom vården 

och i samarbete med andra yrkesprofessioner, kan förbereda och stärka sjuksköterskans 

yrkesidentitet. Förhoppningen är att denna studie kan ligga som grund för fortsatt forskning 

och ge en mer nyanserad bild av hur manliga sjuksköterskor upplever ronden och dess 

struktur. 

 

Slutsats  

Manliga sjuksköterskor upplevde att hierarkier och maktstrukturer lever kvar inom 

rondarbetet och påverkar sjuksköterskans arbete negativt. För att befästa och utveckla sin 

yrkesidentitet krävs att nyutexaminerade sjuksköterskor inte upplever en skarp kontrast 

mellan avslutad utbildning och sin första anställning, något som kan benämnas som en 

verklighetschock. Faktorer såsom struktur, rak kommunikation, god stämning i teamet samt 

jämställdhet mellan yrkesprofessionerna var enligt sjuksköterskorna bidragande till 

upplevelsen av en givande rond.   

För att ronden inte ska upplevas otillfredsställande krävs en omvärdering av sjuksköterskans 

roll och position som likvärdig läkarens. Ansvar ligger hos organisationen att omprioritera 

och värdera sjuksköterskans omvårdnadsarbete som en viktig del i att uppnå en känsla av gott 

teamarbete.   
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Bilaga 1.  

Härmed tillfrågas Du om deltagande i en forskningsstudie 

Syfte och nytta 

Studiens syfte är att undersöka upplevelser avseende rondsituationen hos nyutexaminerade 

sjuksköterskor. Studien är en del av ett tudelat projekt, där legitimerade män och kvinnors 

uppfattningar jämförs och analyseras, vilket förhoppningsvis leder till en vetenskaplig artikel. 

Hur studien går till 

Vi har fått ditt namn av din avdelningschef. Om du vill medverka i studien innebär det att en 

intervju på 30-60 minuter kommer att genomföras på avdelningen. Innan intervjun påbörjas 

kommer du att få muntlig information om studiens syfte och metod, och utrymme för frågor 

kommer att finnas. Intervjun baseras på frågor om rondsituationen och sjuksköterskans 

dagliga vårdarbete och det är din personliga upplevelse som vi är intresserade av. 

Deltagandet är frivilligt. Du kan när som helst under studiens gång avbryta ditt deltagande 

utan att ange skäl till detta. 

Hur data behandlas 

Ansvarig för dina personuppgifter är Uppsala Universitet. Dina svar kommer att behandlas så 

att inte obehöriga kan ta del av dem. Resultatet av intervjuerna kommer att sammanställas så 

inga enskilda personer kommer att identifieras. Resultatet av undersökningen kommer att 

presenteras i en uppsats och förhoppningsvis i en vetenskaplig artikel. 

Hur får jag information om studiens resultat 

Efter att uppsatsen har blivit godkänd av Uppsala Universitets examinator, kommer resultatet 

av studien att skickas till din avdelning. 
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Bilaga 2.  

INTERVJUFRÅGOR: 

1. Ålder 

2 . Utbildning 

3. Antal yrkesverksamma månader/år som sjuksköterska? 

 

Hur upplever du att utbildningen har förberett dig inför rondsituationer teoretiskt? 

Hur upplever du att utbildningen har förberett dig inför rondsituationer praktiskt?                                                        

Upplever du att det finns tydliga riktlinjer, tillexempel en arbetsbeskrivning på din nuvarande 
arbetsplats för hur ronden skall genomföras?                                                                                                                                                                                                

Beskriv en rondsituation som du upplevt fungerat tillfredsställande?                                                           
Kan du uppskatta hur ofta en rondsituation är tillfredställande? 

Beskriv en rondsituation som du upplevt fungerat mindre tillfredsställande? 

Hur bör en rondsituation fungera för att vara tillfredsställande enligt dig? 

Upplever du i en rondsituation att du representerar/deltar i egenskap av den som är 
omvårdnadsansvarig? 

Hur upplever du din möjlighet att påverka under ronden? 

Har du upplevt att gränserna för vad som är din profession (omvårdnad) och vad som ingår i 
ditt yrkesutövande blivit otydligt i samband med ronden? 

Kan du beskriva en rondsituation där du har hållt tillbaka viktigt information på grund av 
stämningen i gruppen? 

Hur upplever du din roll som sjuksköterska vid den ”gående ronden”? (där läkare och 
sjuksköterska går runt till patienterna)? 

Hur uppfattar du din roll som arbetsledare gällande delegering efter ronden? 

 

 

 


