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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Omvårdnad är ett ord som kan ha flera olika betydelser, det kan vara ett 

verb som något man utövar eller en synonym med kunskap som något som erhålls. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva vad sjuksköterskor och undersköterskor 

ansåg inbegripas av begreppet omvårdnad och “god omvårdnad” samt vad för 

arbetsuppgifter de olika yrkeskategorierna utförde inom ramen för omvårdnad. 

Metod:Individuella intervjuer av tre sjuksköterskor och fyra undersköterskor. 

Innehållet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Fem teman och 21 

kategorier framkom. Resultat: Respondenterna uttryckte att den basala omvårdnaden 

hade en central roll inom begreppet omvårdnad. Vid diskussion om vad god 

omvårdnad innebar framhävde de flesta att ett gott bemötande var avgörande, att 

utföra arbetsuppgifter med omtanke och respekt. Att bedriva personcentrerad vård 

ansågs även ge god omvårdnad. Förutom basal omvårdnad och bemötande framkom 

det att medicinsk teknik var en stor del av arbetet inom omvårdnaden och att 

samarbete var en viktig del. Det rådde få meningsskiljaktigheter angående 

sjuksköterskans respektive undersköterskans arbetsuppgifter. Slutsats: 

Sjuksköterskorna och undersköterskorna som intervjuats har till stor del en samlad 

bild utav vad begreppet omvårdnad innebär. Det fokuserades mest på basal 

omvårdnad och gott bemötande vilket båda är två viktiga och centrala delar inom 

omvårdnaden. Att det inte fanns många meningsskiljaktigheter mellan 

undersköterskorna och sjuksköterskan kan ses som ett resultat av en tydlig 

arbetsfördelning.  
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ABSTRACT 

Background: Nursing is a word that can have several meanings, it can be a verb or be 

synonymous with knowledge. Aim: The aim with this study was to describe what 

registered nurses (RN) and certified nursing assistant (CNA) perceived by the 

expressions nursing  and “qualitative nursing ” and what tasks at work these two 

different professions performed within the limits of nursing. Method: Qualitative 

interview study with individual interviews with three RN's and four CNA's. The 

content was analyzed through qualitative content analysis. Five themes and 21 

categories arose. Results: The respondents expressed that the basal nursing care had a 

central role within the concept; nursing. At discussions about what good nursing 

meant, it was brought forth that a good interaction was decisive, to perform work 

related tasks with consideration and respect. To exercise person centered care was 

also considered to be good nursing. Besides basal nursing care and interactions it 

became apparent that medical technique is a big part of the job within nursing and that 

cooperation is an important part as well. There were few differences in opinions 

concerning RN respectively CNA job tasks. Conclusion: RN's and CNA's that were 

interviewed have the same general idea about what the concept nursing implies. It 

mainly focused on basal nursing care and good interactions, which were both 

considered as important parts within nursing. It can be seen that the lack of 

differences in opinion between CNA's and RN's is brought forth by a clear division of 

work between the two. 
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BAKGRUND 
Omvårdnad är ett begrepp som inte har någon klar definition (Barret 2002; Morse, 

Solberg, Neander, Bottoff & Johnson 1990). Morse och medarbetare (1990) har 

försökt att fastställa vad omvårdnad är genom att sammanställa vad flertalet olika 

författare anser om ämnet. Trots en omfattande kvantitet av litteratur inom området 

finns det en viss inkonsekvens kring definitionen av begreppet omvårdnad och det 

råder oenighet mellan författarna. Det är otydligt vilka delar som ingår i omvårdnad 

och vad omvårdnadsprocessen innebär. Enligt Barret, (2002) finns det många 

personliga definitioner av omvårdnad. De personliga definitionerna speglar varje 

persons unika professionella identitet. Traditionellt sett så har ordet omvårdnad varit 

svårdefinierat. Omvårdnad anses av en del vara ett verb med betydelsen “att göra”, 

andra hävdar att det är ett substantiv och menar att omvårdnad är synonymt med 

kunskap. Det engelska ordet “nursing”, “nursingcare” och/eller uttrycket “caring” 

används ofta som översättning på det svenska ordet omvårdnad. 

 

Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) beskriver omvårdnad som ett 

funktionsorienterat ämne med avsikt att utbilda människor i att fylla bestämda 

funktioner och uppgifter i samhället. Syftet med funktionsorienterade discipliner är att 

utveckla en funktionsduglighet inom ett visst ämnesområde, till exempel omvårdnad 

(Kristoffersen et al., 2005). Man kan utgå från tre komponenter när man ska beskriva 

omvårdnad som ämne, dessa tre komponenter är fokus, innehåll och funktion. Med 

fokus menas vad ämnet handlar om och vilka delar av verkligheten som det riktar 

uppmärksamhet mot. När man pratar om omvårdnadens innehåll syftar man på de 

kunskaper och värden som är relevanta för omvårdnadsarbetet. De handlingar som 

utförs för människor med sjukdom och sviktande hälsa faller under komponenten 

funktion (Kristoffersen et al., 2005). 

 

Omvårdnad utförs genom att använda omvårdnadsprocessen. Sjuksköterskor i en 

studie av Bush & Barr (1997) beskriver att omvårdnadsprocessen startar med 

sjuksköterskans känslor. Känslor övergår i kunskap, som erhållits genom utbildning 

och erfarenheter, då sjuksköterskorna utför omvårdnadshandlingar. Med 

omvårdnadshandlingar menas allt som involverar hela patienten och att möta 

patientens behov på ett så bra sätt som möjligt. Till dessa handlingar räknas även de 

fysiska och psykiska behoven hos patientens familj, vilket anses vara en viktig del för 
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patientens välbefinnande. När handlingarna utförts, både för patienten och dess 

anhöriga, uppger sjuksköterskorna att de upplever självförverkligande, att de inhämtat 

ny kunskap och att de fått bekräftelse på det arbete de utfört.  

 

För att underlätta för yrkesutövare, i detta fall sjuksköterskor, att få en överblick av 

ämnesområdet har det under historien utvecklats olika omvårdnadsteorier. Teorierna 

tydliggör sjuksköterskans specifika funktionsområde genom att identifiera och 

beskriva de centrala fenomen som finns inom omvårdnad (Kristoffersen et al., 2005). 

Definitionen av omvårdnad varierar bland olika omvårdnadsteoretiker vilket styrker 

teorin om att vårdpersonal skapar personliga definitioner av omvårdnad (Barret, 

2002). Virginia Henderson (1897-1996) var sjuksköterska och är en av dem som har 

utvecklat en omvårdnadsteori (Kristoffersen et al., 2005). Henderson försöker genom 

sin teori beskriva sjuksköterskans funktion och sjuksköterskans speciella 

arbetsuppgifter vilket hon definierar på följande sätt: 

 

“Att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, att utföra sådana åtgärder som befordrar god hälsa eller 

tillfrisknande (eller en fridfull död), åtgärder som individen själv skulle utföra om han hade 

erforderlig kraft, vilja eller kunskap. Denna arbetsuppgift skall utföras på ett sätt som hjälper 

individen att så snart som möjligt återvinna sitt beroende” (Henderson&Nite, 1978, s 34). 

 

Genom detta koncept blir sjuksköterskan ett substitut för vad patienten saknar i form 

av fysisk styrka, vilja eller kunskap för att bli fullständig, hel eller oberoende. För att 

kunna hjälpa patienten att uppnå vad hen själv uppfattar som god hälsa, tillfrisknande 

eller fridfull död krävs det att sjuksköterskan försöker se situationen ur patientens 

perspektiv så att omvårdnaden kan utformas efter dennes individuella behov 

(Henderson, 1991). Henderson anser att sjuksköterskans uppgifter ska inriktas på 

grundläggande omvårdnad. Hon formulerade 14 punkter som beskriver vilka 

aktiviteter som sjuksköterskan ska hjälpa patienten med, alternativt skapa de 

förutsättningar som krävs för att patienten ska kunna utföra dem självständigt. 

Följande punkter beskriver således de handlingar som Henderson anser att 

sjuksköterskan ska utföra inom ramen för grundläggande omvårdnad (Henderson, 

1991): 
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1. Upprätthålla normal andning. 

2. Adekvat närings- och vätsketillförsel. 

3. Elimination av kroppens avfallsprodukter. 

4. Upprätthålla lämplig kroppsställning när patienten ligger, sitter, går och står, samt 

hjälp vid byte av ställning. 

5. Vila och sömn. 

6. Välja lämpliga kläder och skor, samt hjälp med av- och påklädning. 

7. Upprätthålla normal kroppstemperatur oberoende av klimat genom att anpassa 

kläder och temperaturförhållanden i omgivningen. 

8. Upprätthålla god kroppshygien och ett välvårdat yttre samt skydda huden. 

9. Undvika faror i omgivningen och undvika att skada andra. 

10. Skapa kontakt med andra människor och uttrycka sina behov och känslor. 

11. Utöva sin religion och handla så som han eller hon själv upplever vara rätt. 

12. Ägna sig åt något som ger honom eller henne upplevelsen av att vara till nytta 

(meningsfull sysselsättning). 

13. Finna förströelse och fritidsaktiviteter. 

14. Lära sig något som främjar god hälsa och normal utveckling. 

 

En form av god omvårdnad är omvårdnad med kvalitet (Currie, Harwey, West, 

McKenna & Keeney 2004). Att mäta kvalitén på omvårdnad är komplext vilket ger 

svårigheter för utvärdering och forskning inom området. Att använda patientens 

upplevelse av vården som ett mått för kvalitet har sina nackdelar eftersom 

vårdpersonal och patienter kan ha olika uppfattningar om kvalitet (Currie et al., 2004). 

Att patienter och vårdpersonal har olika uppfattningar om vad som är viktigt styrks av 

von Essen och Sjödén (2003). De har låtit patienter och vårdpersonal ranka olika 

omvårdnadshandlingar efter hur viktiga de anser att dessa är. Resultaten indikerar att 

de aspekter som anses viktiga för omvårdnaden både av patienter och vårdpersonal är 

att sätta patienten först, att lyssna på patienten och vara uppmärksam på hens behov 

samt att ha en god dialog med läkare. De handlingar som patienten rankar högt men 

inte vårdpersonalen gäller specifika åtgärder med fokus på behandling av patientens 

sjukdom. Handlingar relaterade till kommunikation och att tillgodose känslomässiga 

behov hos patienten rankas högre av vårdpersonal än av patienter.  
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Det har gjorts ett flertal studier med syfte att undersöka vad sjuksköterskor anser vara 

viktiga omvårdnadshandlingar och vad omvårdnad med god kvalitet innebär (Burhans 

& Alligood,2010; Finfgeld-Connett, 2008; Idvall & Rooke, 1998; von Essen & 

Sjödén, 2003; Wilkin & Slevin, 2003). Omvårdnad med god kvalitet kan enligt 

Burhans och Alligood (2010) delas in i följande sex teman: företräda patienten 

(advocacy), empati, omtanke, respekt, ansvar, intention (intentionality). Med att 

förespråka patienten menas att se efter sin patient, att skydda dem och att ta kontakt 

med läkare såväl som att ifrågasätta läkares beslut. Att kunna avgöra när det är 

nödvändigt att ta kontakt med läkare framhävs även av von Essen och Sjödén (2003). 

Temat empati (Burhans & Alligood,2010) uttrycks i termer som att lyssna på 

patientens upplevelser och att behandla patienten som man skulle behandla sig själv 

eller en närstående. Att sitta ner och prata och lyssna på patienten manifesteras som 

en viktig faktor för att ge god omvårdnad (Finfgeld-Connett, 2008; Idvall & Rooke, 

1998; von Essen & Sjödén, 2003; Wilkin & Slevin, 2003). Med empati menas också 

att dela sorgen med de närstående efter att en patient avlidit (Wilkin & Slevin, 2003). 

Omtanke beskrivs med ord som snäll, vänlig och att visa omsorg. I temat respekt 

ingår att inte ljuga, att visa patienten värdighet, att möta patientens önskan (Burhans 

& Alligood,2010) och visa patienten respekt (Burhans & Alligood, 2010; Finfgeld-

Connett, 2008). Ansvar (Burhans & Alligood, 2010) ger sig uttryck i termer som att 

se till att inte missa eller utelämna saker, att göra det rätta samt att ta på sig de 

skyldigheter man ansvarade för. Temat intention, det vill säga sjuksköterskans avsikt 

att ge god omvårdnad, beskrivs som att faktiskt vilja ge god omvårdnad, att göra det 

bästa man kan för patienten samt att behålla sitt engagemang från dag till dag 

(Burhans & Alligood,2010). Ytterligare komponenter i utförandet av vården som har 

betydelse för kvaliteten är att upptäcka och agera adekvat vid tecken och symtom på 

sjukdom, verkställa ordinationer på ett säkert och korrekt sätt, utföra basal 

omvårdnad, informera och utbilda patienter, agera å patientens vägnar (Idvall & 

Rooke, 1998) samt att skydda patientens privatliv och integritet (Idvall & Rooke, 

1998; Wilkin & Slevin, 2003). Enligt von Essen och Sjödén (2003) är det viktigt att 

sjuksköterskan sätter patienten först vad som än händer, använder ett språk som är 

begripligt för patienten, är uppmärksam på patientens behov samt har en förståelse för 

att patienten känner sig själv bäst. 
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Det finns enligt sjuksköterskor vissa nödvändiga förutsättningar för att kunna utföra 

god omvårdnad. De förutsättningar som krävs är tillräckligt med personal, utrustning 

av god kvalitet tillgänglig, god standard på salarna, uppdaterade rutiner och 

checklistor, kompetens och ständig kunskapsutveckling, vård och specifikt ansvar för 

ett litet antal patienter, attityder och värderingar som skyddar den mänskliga 

värdigheten samt god kommunikation i ett multiprofessionellt team (Idvall & Rooke, 

1998). 

 

Exceptionellt god omvårdnad beskrivs som omvårdnad utöver det som man förväntas 

göra (Yonge & Molzahn, 2002). Ett redskap för att utföra extra god omvårdnad är att 

använda sig av gåvor till patienterna. Gåvorna kan vara av fysisk karaktär men det 

som uppskattas mest är att sjuksköterskorna tar sig tid att vara med patienterna. Andra 

redskap är att vara totalt närvarande i en situation, bevara patientens värdighet, lära 

patienten olika saker av välmening, uppmana patienten att ta ansvar för att klara av 

vissa situationer och att bry sig om sina kollegor.  

 

Problemformulering 

På sjukhus arbetar flera olika yrkeskategorier med en gemensam arbetsuppgift, att ge 

omvårdnad till patienten. Att undersöka vad för uppfattningar och åsikter de olika 

yrkeskategorierna har om omvårdnad förefaller endast undersökts sparsamt tidigare. 

Det kan anses fördelaktigt om de inblandade har en samlad bild av vilka 

omvårdnadshandlingar som ska utföras och på vilket vis, samt att de har en förståelse 

för vems ansvar det är att dessa handlingar genomförs. 

   

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva vad sjuksköterskor och undersköterskor anser att 

begreppet omvårdnad omfattas av, samt vad de anser att god omvårdnad innebär. 

Syftet är också att beskriva vad sjuksköterskor och undersköterskor utför för 

arbetsuppgifter inom ramen för omvårdnad.  

METOD 

Design 

Kvalitativ studie med individuella intervjuer som datainsamlingsmetod. 
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Urval 

Undersökningsgruppen bestod av undersköterskor och sjuksköterskor anställda på en 

medicinsk eller kirurgisk vuxenvårdavdelning vid ett universitetssjukhus i Sverige. 

Inklusionskriterierna var att de medverkande sjuksköterskorna var grundutbildade och 

att undersköterskorna hade en undersköterskeutbildning. Exklusionskriterium för 

sjuksköterskorna var att de hade en specialistutbildning. Ett bekvämlighetsurval 

(Polit& Beck, 2010) skedde då avdelningschefer valde ut deltagare efter tillgänglighet 

utifrån arbetsschema samt vid de tillfällen författarna besökte avdelningarna och 

tillfrågade personal som var i tjänst. 

 

Av de sju personer som deltog i studien var tre män och fyra kvinnor. Åldern 

varierade från 24 till 64 och medelåldern var 44,7 år. Tre personer som deltog var 

legitimerade sjuksköterskor med tre månader till fem års yrkeserfarenhet. Fyra av 

respondenterna i studien var undersköterskor. Yrkesverksamheten för undersköterskor 

varierade mellan 20-30 år. Tre av undersköterskorna uppgav att de innan sin 

undersköterskeutbildning arbetat som vårdbiträde eller skötare. Fem av 

respondenterna arbetade på en medicinsk avdelning och två på en kirurgisk avdelning. 

Datainsamlingsmetod 

Att använda en kvalitativ metod ansågs lämpligt för att besvara syftet vilket strävar 

efter att få en djupare inblick i respondenternas uppfattningar och erfarenheter inom 

området (Polit & Beck, 2010). Fokusgruppsintervjuer planerades att genomföras i 

form av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Då det visade sig att fokusgruppsintervjuer ej var möjligt att genomföra av logistiska 

skäl så utfördes individuella intervjuer.  

 

Intervjuguiden som ursprungligen uppfördes till fokusgruppsintervjuerna behölls till 

de individuella intervjuerna men anpassades att tillfråga en individuell person och inte 

en grupp. Exempelvis ändrades “vad tycker ni…” till “vad tycker du…”. 

Intervjuguiden innehöll sex öppna frågor och tillhörande stödfrågor angående 

sjuksköterskornas och undersköterskornas syn på begreppet omvårdnad, vad de anser 

god omvårdnad innebär samt vad de upplever att sjuksköterskor och undersköterskor 

utför för arbetsuppgifter inom ramen för omvårdnad. Bakgrundsfrågor angående 

respondenternas ålder, utbildning, antal yrkesverksamma år samt vad för 

sortsavdelningen de hade anställning på ingick i intervjuguiden. Frågorna prövades i 
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en testintervju i form av en individuell intervju för att säkerställa att frågorna var 

adekvata för syftet, testintervjun redovisas dock inte i resultatet. En testintervju i form 

av en fokusgrupp var ej möjligt att anordna. Ingen fråga ändrades eller lades till efter 

testintervjun utan alla frågor behölls i sin helhet. Det utfördes sju individuella 

intervjuer, tre intervjuer med sjuksköterskor och fyra intervjuer med undersköterskor.  

 

Tillvägagångssätt 

Avdelningschefer på medicinska och kirurgiska vuxenvårdsavdelningar på ett 

universitetssjukhus besöktes. Möten med avdelningschefer hade inte bokats i förväg 

utan endast avdelningar där avdelningschefen var tillgänglig vid tillfället besöktes. 

Avdelningscheferna fick en kort presentation av studiens syfte och tillvägagångssätt 

samt blev tilldelade en kopia av projektplanen. På totalt åtta av tio besökta 

avdelningar gav avdelningscheferna tillstånd om att informera och efterfråga 

personalens intresse om att medverka i studien. Av de åtta avdelningarna var fyra 

medicinska och fyra kirurgiska. Avdelningscheferna uppmanades att informera 

personal om studien när personalen var samlad samt att speciellt informera de 

sjuksköterskor och undersköterskor som skulle vara i tjänst de dagar då intervjuerna 

var inplanerade. På två avdelningar gavs tillåtelse att dela ut informationsbrev, se 

bilaga 2, i personalens personliga postfack. På övriga avdelningar erhöll 

avdelningschefen informationsbrev för att vidarebefordra det till personal som skulle 

arbeta vid tillfället för intervjuerna. 

 

Endast en sjuksköterska och två undersköterskor anmälde sig till 

fokusgruppsintervjuerna varpå datainsamlingsmetoden ändrades till individuella 

intervjuer. Att använda individuella intervjuer ansågs ge större möjlighet att få 

tillräckligt många deltagare jämfört med att få fler deltagare till 

fokusgruppsintervjuer. De personer som anmält sig till gruppintervjuerna tillfrågades 

att medverka i en individuell intervju istället varav samtliga personer samtyckte. 

Kontakt togs på nytt med avdelningschefer som tidigare accepterat att personal 

tillfrågats att medverka i studien. Information gavs om att individuella intervjuer 

skulle genomföras samt en förfrågan om det kunde tänkas vara någon sjuksköterska 

eller undersköterska som skulle kunna vara aktuell för intervju. På en avdelning 

hänvisade avdelningschefen till en sjuksköterska som kunde intervjuas direkt på plats. 

En annan avdelningschef gav tillåtelse att gå runt på avdelningen och tillfråga de 
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personer som var i tjänst och på detta vis kunde ytterligare två intervjuer genomföras. 

På övriga avdelningar som besöktes uppmanades avdelningschefen att informera 

personal och be intresserade att återkomma, dock gav detta inga nya deltagare. 

 

Sex av intervjuerna utfördes i ett avskilt rum på medicinska biblioteket under vecka 

45 och 46. En av intervjuerna utfördes i ett avskilt rum på respondentens arbetsplats. 

Intervjuernas tidslängd varierande mellan 15 till 26 minuter. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagandet i studien var frivilligt och medverkan kunde avbrytas när som helst utan 

särskild förklaring. Ett informationsbrev, se bilaga 2, delades ut under vecka 44. 

Informationsbrevet var utformat efter Codex riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2013) och 

innehöll information om studiens syfte samt tillvägagångssätt. Vidare innehöll det 

information om hur data skulle komma att behandlas samt upplysningar om sekretess. 

Informationen i brevet upprepades muntligt i samband med varje individuell intervju, 

varpå deltagarna fick lämna ett informerat samtycke både muntligt och skriftligt. 

Intervjuerna spelades in på band och ljudfilerna raderades efter att studien var 

genomförd. Data som inhämtades under intervjuerna behandlades konfidentiellt. Det 

förekom inte några känsliga frågor i intervjuerna utan fokus låg på upplevelser och 

åsikter angående vad som omfattas av begreppet omvårdnad samt innebörden av god 

omvårdnad. Deltagarnas berättelser kan inte spåras tillbaka till uppgiftslämnaren i den 

färdiga studien, endast författarna och ansvarig lärare tog del av det fullständiga 

materialet. 

Bearbetning och analys 

Det inspelade materialet från intervjuerna transkriberades och analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys som den beskrivs av Lundman & Hällgren-Graneheim 

(2012). Efter transkribering av intervjuerna lästes allt material med noggrannhet. 

Meningsbärande enheter som besvarade arbetets syfte plockades ut av båda 

författarna var för sig. De meningsbärande enheterna kondenserades så att materialet 

blev kortare och mer lätthanterligt samtidigt som det centrala innehållet bibehölls. En 

jämförelse gjordes mellan de meningsbärande enheter som tagits ut för att försäkra att 

texten tolkats på ett överensstämmande sätt av båda parter. Då inga 

meningsskiljaktigheter kring textens innehåll uppmärksammades påbörjades arbetet 
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med att sätta koder på enheterna för att kort beskriva enheternas innehåll. De 

meningsbärande enheterna delades in i kategorier vars innehåll var närbesläktat med 

varandra men som skiljde sig från innehållet i andra kategorier. Ingen data passade i 

mer än en kategori. Totalt 21 kategorier tog form. Kategorierna delades vidare in i 

teman, vilka har till syfte att sammanbinda det underliggande budskapet i ett antal 

kategorier. Fem teman utkristalliserades under analysen. Ett förtydligande över hur 

materialet bearbetades kan ses i tabell 1.  

 

Tabell 1. Exempel på hur meningsbärande enheter ur temat bemötande har 

bearbetats med kvalitativ innehållsanalys. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 

Kod Kategori Tema 

Jag brukar ofta i mitt arbete 

fråga vad dem har gjort tidigare, 

det här är ju gamla människor så 

att dem har ofta en intressant 

yrkesbakgrund … det tycker jag 

ofta att dem uppfattar positivt 

…. att dem får berätta lite grann 

om sig själva 

Patienterna verkar 

uppskatta att man 

frågar dem vad 

dem har gjort 

tidigare och att 

dem får berätta 

lite om sig själva. 

Intresse för 

patientens 

livshistoria. 

 

 

 

 

Engagemang  

 

Jag tror att det betyder väldigt 

mycket … att man på något sätt 

bemöter dem på ett respektfullt 

sätt. 

Ett respektfullt 

bemötande 

betyder mycket. 

   

Respektfullt 

bemötande. 

 

 

Respekt 

 

 

Bemötande 

Omvårdnad kan ju vara att bry 

sig om och prata med någon och 

visa att man känner med 

patienten … det kan göra 

ganska mycket och jag tror det 

är viktigt för många … att dem 

känner att man liksom bryr sig 

om dem, att man lyssnar på 

dem, det är viktigt 

Omvårdnad kan 

vara att prata och 

visa att man bryr 

sig om och känner 

med patienten. 

Det är viktigt att 

patienterna 

känner att man 

lyssnar.  

Prata med 

patienten. Visa 

omtanke och 

lyssna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omtänksamhet 

 

Även hur stressad man än är att 

man tar sig lite tid att prata 

medan man jobbar …  det 

uppskattar dem jättemycket … 

det är värt guld för dem, själva 

omtanken att man bryr sig  

Omtanke är 

viktigt för 

patienterna. Att ta 

sig tid att prata 

med patienten 

även om man är 

stressad.  

Omtanke. Prata 

med patienten.  

  

 
 

RESULTAT 

 
Under intervjuerna fanns en tendens till tveksamhet om vad begreppet omvårdnad 

innebär hos samtliga respondenter. De uttryckte även att begreppet upplevdes 
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svårdefinierat och brett.  Det framkom att några respondenter inte tidigare reflekterat 

över vad omvårdnad innebär, vilket var ett fenomen som endast kunde ses hos 

undersköterskorna.  Resultatet presenteras nedan utefter teman. En översikt över de 

teman och kategorier som analysen utmynnade i kan ses i tabell 2.  

 

Tabell 2. Översikt över de teman och kategorier som trädde fram under analysen av 

intervjuerna.  

Kategori 

 

Tema 

Basal omvårdnad 

Specifik omvårdnad 

 

Patientnära arbete 

Individuella omvårdnadsbehov 

Se hela människan 

Främja välbefinnande 

Patientens delaktighet 

Minimera lidande 

 

 

Personcentrerad vård 

Respekt för patienten 

Engagemang 

Omtänksamhet 

Medbestämmande 

Normalisering 

 

 

 

Bemötande 

Läkemedelsansvar 

Delegeringar 

Medicin-tekniskt 

Kontroller 

Kliniska blicken 

 

 

 

Medicin-teknisk omvårdnad 

Gemensamma arbetsuppgifter 

Gemensamt ansvar 

Hjälpas åt 

Kontakt med andra 

 

 

Samarbete 

 

Patientnära arbete 

Inom kategorin basal omvårdnad nämndes främst den personliga hygienen så som att 

hjälpa patienten duscha, tvätta sig, klä på sig, gå på toaletten samt hjälp med 

munhygien. Utöver den personliga hygienen nämndes mobilisering, lägesändringar i 

sängen, mat, dryck och hjälp vid förflyttning. Dessa områden beskrevs utgöra en del 

av begreppet omvårdnad. Det patientnära arbetet inom den basala omvårdnaden 

utfördes främst av undersköterskan. Sjuksköterskan medverkade också vid det 

patientnära arbetet men dennes roll var mer inriktad på åtgärder för att förebygga 

komplikationer, som till exempel att ansvara för att patienter med risk för trycksår 
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erhåller tryckavlastande madrass. 

 

“De[undersköterskorna] är ju mer nära patienten och de har ju mer ansvar för att dela ut mat och se till 

att de kommer upp … de har ju mer det här riktigt patientnära arbetet”. (Sjuksköterska) 

 

Specifik omvårdnad uppgavs innefatta vätskebalans, såromläggningar samt praktiska 

förberedelser inför ingrepp. Sjuksköterskan och undersköterskan hjälptes åt att föra 

vätskebalans och sammanställa den, men sjuksköterskan hade ansvar för att värdera 

resultatet. Såromläggningar utfördes i princip uteslutande av undersköterskan, 

anledningen till detta angavs vara att det var undersköterskan som var expert på 

såromläggningar.  

 

Personcentrerad vård 

Individuella omvårdnadsbehov belystes genom att se patienten i centrum, att möta 

patienten på dennes nivå samt att utföra åtgärder utifrån patientens egen förmåga och 

att hitta lösningar anpassade för patientens unika situation. Individanpassad vård var 

en viktig del i god omvårdnad.  

 

“Jag hade en gubbe häromdagen ...med smärtproblematik i en axel, han hade reviderat ett sår ... vi vred 

och vände och försökte ändra ställning … så fick han sätta sig upp och då blev han som en ny 

människa”. (Sjuksköterska) 

 

Kategorin se hela människan uttrycktes i termer som att se människan och personen 

bakom patienten samt att se till både de psykiska och fysiska behoven. Enligt en 

respondent så sammanfattades hens syn på omvårdnad genom att se hela människan. 

God omvårdnad beskrevs som att främja välbefinnande genom att se till att patienten 

mår bra, blir behjälpt med det hen behöver och kan känna sig trygg under sin vistelse 

på sjukhuset. 

 

“Det handlar ju om att se till att patienterna får det stöd och den hjälp som de behöver under sin vistelse 

på sjukhuset … försöka göra det till en läkande miljö”. (Undersköterska) 

 

Att sitta ner med patienten och ta sig tid att lyssna och prata ansågs inbegripas i 

omvårdnaden. Genom att vara lyhörd för patientens åsikter och behov kan vården 

planeras utifrån patientens önskemål, på så vis blir patienten delaktig i sin vård. Att 

berätta för patienten vad man gör när man arbetar kring hen ökar patientens förståelse 
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och sågs också som ett sätt att göra patienten delaktig. Kategorin minimera lidande 

gav sig uttryck genom exempel där en såromläggning skulle göras och att det i en 

sådan situation kan vara nödvändigt att ge smärtlindring i god tid innan 

omläggningen. Det ansågs även viktigt att förvissa sig om att patienten låg eller satt 

bekvämt och att se till att man hade allt material framme som behövdes. 

 

Bemötande 

“De gångerna som man känner att man har gjort god omvårdnad och att det har spelat någon roll så är 

det oftare det bemötandemässiga”. (Sjuksköterska) 

 

Att bemöta patienten på ett respektfullt sätt ansågs vara betydelsefullt. Ett respektfullt 

bemötande beskrevs till exempel genom att inte visa att man tycker att något är 

jobbigt eller besvärligt inför patienten samt att inte ta med sig stress in till patienten.  

Respondenterna beskriver att om man som vårdpersonal är engagerad så kan man 

göra mycket för patienten. Engagemang uppgavs kunna visas genom att prata med 

patienterna, skämta med dem, be dem berätta lite om sig själva och stimulera dem till 

att göra saker. Omtänksamhet betraktades som en viktig del av god omvårdnad. Att ta 

sig tid att lyssna och prata, även i stressade situationer, samt att visa att man brydde 

sig om patienten ansågs värdefullt.  

 

“Omvårdnad kan ju vara att bry sig om och prata med någon och visa att man känner med patienten … 

att de känner att man liksom bryr sig om dem, att man lyssnar på dem, det är viktigt”. (Undersköterska) 

 

Det framkom att det var väsentligt att inte agera utan att först tillfråga patienten om 

lov, att låta patienten vara medbestämmande. En situation som angavs som exempel 

var då man tar kontroller på morgonen, det ansågs att man inte skulle ta kontroller 

utan att först fråga patienten om det gick bra. En respondent upplevde att patienterna 

ursäktade sig ibland när de larmade för att de behövde hjälp att gå på toaletten på 

natten. Respondenten uppgav att hen påpekade att det var helt okej att larma för att få 

hjälp och försökte således normalisera situationen. 

Medicin-teknisk omvårdnad 

Det framkom tydligt att en av sjuksköterskans största uppgift var att ha ansvar för 

läkemedelsadministrationer. Det exemplifierades som infusioner, injektioner, handha 

antibiotika och att fylla på medicinvagnar. Delegeringar fanns i form av 
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delegeringspapper. Delegeringspapperna kunde behandla katetersättning, sårodlingar, 

blododlingar, suga rent övre luftvägar hos trakeotomerade patienter, 

elektrokardiografi (EKG). Undersköterskan kunde få delegeringar av sjuksköterskan 

och således hjälpa sjuksköterskan med hens arbetsuppgifter.  

 

Inom kategorin medicintekniskt framkom det att det främst var undersköterskan som 

tog venprover. Det påpekades att även sjuksköterskan tog venprover men endast när 

de hade gott om tid. Undersköterskor tog även bort perifera venkatetrar. Kontroller 

uttrycktes vara en arbetsuppgift som förekom frekvent under ett arbetspass. De 

kontroller som nämndes var blodtryck, puls, saturation, andningsfrekvens och att ta 

tempen. Att bedöma Modified Early Warning Scores (MEWS) var också något som 

fördes på tal vid flera tillfällen. Att ta kontroller utfördes i stor uträckning av 

undersköterskan. 

 

Att vara observant och uppmärksamma förändringar i patientens tillstånd genom den 

kliniska blicken uppgavs vara något sjuksköterskan hela tiden var tvungen att göra. 

Sjuksköterskan hade även ansvar för att jämföra parametrar mot den kliniska bilden 

och värdera detta, en uppgift som uppfattades underlättas av patientnära vård.  

 

“Jag tycker att det är ganska bra att man jobbar med patientnära vård för då får man verkligen vara med 

och se hur patienten ser ut … eller hur mycket faktiskt patienten klarar av att hjälpa till själv”. 

(Sjuksköterska) 

Samarbete 

Att ta kontroller, blodprov, odlingar, EKG och att sätta katetrar uppgavs vara 

arbetsuppgifter som var gemensamma för sjuksköterskan och undersköterskan. Även 

en stor del av det patientnära arbetet i form av basal omvårdnad utfördesav båda 

yrkeskategorier, dock var sjuksköterskan främst delaktig när det fanns tid över eller 

vid de tillfällen då det var nödvändigt att vara två. 

 

Respondenterna framhävde att det patientnära arbetet, som till exempel att få 

patienterna i ordning på morgonen, huvudsakligen utfördes av undersköterskan men 

att det fanns ett gemensamt ansvar att se till att arbetsuppgifterna blev gjorda. Det 

framkom under intervjuerna att undersköterskan och sjuksköterskan hjälps åt med det 

patientnära arbetet, så som tvätt, när man behövde vara två. Om sjuksköterskan inte 

hade möjlighet att hjälpa till så vände sig undersköterskan till något annat vårdlag för 
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att få hjälp. Angående vilken yrkeskategori som hade kontakt med andra instanser och 

personer nämndes det att det var sjuksköterskans uppgift. De instanser och personer 

som sjuksköterskan hade kontakt med var jourläkare, konsulter, övriga vårdinstanser 

så som kommun samt anhöriga.  

DISKUSSION 
 

Respondenterna uttryckte att den basala omvårdnaden hade en central roll inom 

begreppet omvårdnad. Vid diskussion om vad god omvårdnad innebar framhävde de 

flesta att ett gott bemötande var avgörande, att utföra arbetsuppgifter med omtanke 

och respekt. Det rådde få meningsskiljaktigheter angående sjuksköterskans respektive 

undersköterskans arbetsuppgifter. Undersköterskans arbetsuppgifter var inriktade på 

praktiskt utförande medan sjuksköterskans arbetsuppgifter främst kretsade kring 

läkemedelsadministration och värdering av patienters status.  

Resultatdiskussion 

Begreppet omvårdnad har länge varit svårdefinierat och människor har en benägenhet 

att skapa sig personliga definitioner av ordet (Barret, 2002), vilket är en tendens som 

har kunnat ses även i denna studie. Respondenterna hade i stort sett en gemensam syn 

på vad omvårdnad innebar men med visst mått av personliga tolkningar. 

Sjuksköterskorna gav generellt sett en djupare bild av vad som inbegreps av 

omvårdnad än undersköterskorna som höll sina resonemang mer till det praktiska 

utförandet av den basala vården.  

 

De 14 punkter som enligt Henderson (1991) beskriver de handlingar som en 

sjuksköterska ska utföra inom ramen för omvårdnad förefaller stämma måttligt 

överens med de svar som framkommit under intervjuerna. Respondenterna kretsade 

kring i princip samma punkter, oberoende av varandra, och flera av punkterna 

berördes aldrig eller väldigt ytligt. De områden som nämndes frekvent var adekvat 

närings- och vätsketillförsel, elimination av kroppens avfallsprodukter, upprätthålla 

lämplig kroppsställning när patienten ligger, sitter, går och står, samt hjälp vid byte av 

ställning, välja lämpliga kläder och skor samt hjälp med av- och påklädning, 

upprätthålla god kroppshygien och ett välvårdat yttre samt skydda huden. Områden 

som inte alls diskuterades var vila och sömn, upprätthålla normal kroppstemperatur 

oberoende av klimat genom att anpassa kläder och temperaturförhållanden i 
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omgivningen, utöva sin religion och handla så som han eller hon själv upplever vara 

rätt, ägna sig åt något som ger honom eller henne upplevelsen av att vara till nytta 

(meningsfull sysselsättning), finna förströelse och fritidsaktiviteter, lära sig något som 

främjar god hälsa och normal utveckling. Resterande punkter nämndes sparsamt. 

De punkter Henderson definierat beskriver sjuksköterskans arbetsuppgifter men i 

intervjuerna framhävdes dessa huvudsakligen utföras av undersköterskan. 

Sjuksköterskan beskrevs ha ett övergripande ansvar men själva utförandet av de 

arbetsuppgifter som berör de områden Henderson formulerat skedde vid mån av tid 

samt då situationen krävde att två personer hjälptes åt. Den betydande anledningen till 

att sjuksköterskan inte medverkade i den basala omvårdnaden i större uträckning 

uppgavs vara brist på tid, ofta orsakat av att sjuksköterskan har många andra 

ansvarsområden att sörja för. Mycket tid rapporterades att gå till arbetsuppgifter som 

kretsar kring läkemedel. Sjuksköterskan utför med andra ord många delar av det 

Henderson beskriver i sina punkter men upplever att tiden inte räcker till för att utföra 

dessa arbetsuppgifter i den mån som de hade önskat. Tidsbristen är en faktor som av 

respondenterna framhävs vara avgörande för hur mycket av sjuksköterskornas 

arbetsdag som spenderas vid patienten. Tidsbrist anses även påverka hur god 

omvårdnad som sjuksköterskor och undersköterskor upplever att de har möjlighet att 

ge.  

 

Författarna anser att det kan finnas en viss risk att sjuksköterskan inte medverkar i 

den basala omvårdnaden i större utsträckning då detta är ett bra tillfälle att kunna 

observera hela patienten samt utvärdera åtgärder som satts in. God kommunikation 

mellan undersköterska och sjuksköterska kan bidra till att sjuksköterskan får den 

information som behövs. Dock återstår en risk att viktiga observationer missas då 

undersköterskan inte har en lika bred kompetens som sjuksköterskan. Det beskrivna 

problemet kan eventuellt påverka kvaliteten av vården. Att undersköterskorna i 

princip lägger om alla sår kan också vara riskabelt för patientens säkerhet. Det 

framkom i intervjuerna att det var undersköterskorna som var experter på 

såromläggningar men det är officiellt sjuksköterskan som anses vara expert inom 

området omvårdnad, däribland sårvård (Vårdhandboken, 2013). Man måste dock 

räkna in den kompetens som undersköterskorna får genom praktisk erfarenhet 

eftersom att det är de som lägger om såren. Sjuksköterskorna i intervjuerna uppgav att 
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de hade tilltro till att undersköterskorna hade den kompetens som krävdes för att lägga 

om såren korrekt. 

 

Enligt Burhans och Alligood (2010) kan sjuksköterskors bild av vad god omvårdnad 

innebär beskrivas med sex olika teman vilka är förespråka patienten, empati, 

omtanke, respekt, ansvar och intention. Att dessa ämnesområden är centrala bekräftas 

under de intervjuer som gjorts för denna studie. Två kategorier som formulerades är 

snarlika, nämligen respekt för patienten samt omtänksamhet. Respondenterna 

beskriver att ett respektfullt bemötande är betydelsefullt, att man ser patienten som en 

människa och inte ett objekt. De belyser även vikten av att vara vänlig och visa 

omtanke, att patienterna ska känna att man bryr sig om dem. Det finns även andra 

gemensamma nämnare med Burhans och Alligood (2010), att prata och lyssna på 

patientens åsikter och känslor och att möta deras önskan framkom likväl som att man 

tar ansvar för sina arbetsuppgifter, försöker göra sitt bästa och hålla engagemanget 

uppe.  

 

Varken sjuksköterskor eller undersköterskor som intervjuats för denna studie pratar 

om anhöriga i någon större utsträckning, vilket är anmärkningsvärt. Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) menar att personcentrerad vård inte bara innebär 

individfokuserad vård eftersom att en individ är beroende av sitt sociala sammanhang 

och sina närstående. Patientens närstående bör därför inkluderas i begreppet 

personcentrerad vård och aktivt involveras i vården. För att utföra omvårdnad och 

möta patientens behov krävs det att man även tar hänsyn till patientens anhöriga 

(Bush & Barr, 1997). Bush och Barr (1997) menar att familjens anhöriga spelar en 

viktig roll för patientens välbefinnande. Sjuksköterskor som har uttryckt detta 

arbetade inom intensivvård till skillnad från respondenterna i denna studie som 

arbetar på medicinska och kirurgiska vårdavdelningar. Det kan spekuleras i varför de 

inte nämner de anhörigas roll. En anledning skulle kunna vara att anhöriga blir mer 

involverade i vården desto sjukare patienten är, vilket oftast förefaller på 

intensivvårdsavdelningar. De intervjuer som utfördes var generellt sätt ytliga vilket 

också kan vara en orsak till att de anhörigas roll utelämnades då det kan krävas en 

djupare reflektion för att vidga perspektivet och inte bara se till patienten.  
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Undersköterskor har i Sverige olika utbildning, utbildningen har erhållits på olika sätt 

och djupet och bredden på utbildningen kan antas vara varierande. Det finns ingen 

kompetensbeskrivning för undersköterskor vilket gör det oklart vad som förväntas 

ingå i deras kunskapsområde efter förvärvad utbildning. Det är därför en svårighet i 

att veta vad för innehåll utbildningen har och hur det berör ämnet omvårdnad, god 

omvårdnad och olika omvårdnadsteorier. Att använda en vetenskaplig studie som 

behandlar området undersköterskor från andra länder blir inte applicerbart på 

verkligheten inom den svenska vården. Detta för att det är svårt att veta vilken form 

av utbildning de undersköterskorna erhållit eller veta om deras arbetsuppgifter 

motsvarar svenska undersköterskors. 

 

Metoddiskussion 

Styrkor och svagheter 

Beslutet att använda fokusgrupper togs med anledning av att det ansågs kunna 

medföra ett nyanserat resultat. Fokusgrupper är ett bra sätt att få igång en diskussion. 

I fokusgrupper får deltagarna uttrycka sin egen åsikt samtidigt som det skapar 

möjlighet för djupare reflektion då man får höra andras upplevelser och erfarenheter 

(Hylander, 2001). Denna metod ansågs ge möjlighet till ett bredare perspektiv för att 

lättare besvara syftet än individuella intervjuer. Då den ursprungliga 

datainsamlingsmetoden inte gick att genomföra på grund av ett för litet antal deltagare 

användes individuella intervjuer. Fördelen med de individuella intervjuerna var att 

varje enskilt intervjutillfälle kunde anpassas efter respondentens önskemål.  

 

Att intervjuerna utfördes på olika ställen kan ha haft betydelse för resultatet. Totalt 

sex av de sju intervjuerna utfördes på medicinska biblioteket, och en på respondentens 

arbetsplats. Den respondent som intervjuades på arbetsplatsen var i tjänst, men hade 

avsatt tid för administrativt arbete och hade således inte ansvar för några patienter. 

Detta betraktas som en fördel då intervjun inte blev påskyndad av väntande patienter. 

Däremot kan respondenten blivit påverkad av att tid togs från de administrativa 

uppgifter som hen själv uttryckte önskan om att bli klar med.  

 

En potentiell svaghet är utformningen av intervjuguiden vilken gjordes med 

utgångspunkten att frågorna var ämnade för en fokusgruppsintervju. Då beslut togs 
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om att göra individuella intervjuer istället togs även beslut om att behålla 

intervjuguiden i sin helhet. Det är självklart svårt att spekulera i om deltagarnas svar 

hade blivit annorlunda om intervjuguiden hade gjorts om från grunden med 

individuella intervjuer som utgångspunkt när det blev klart att denna form av 

datainsamlingsmetod skulle bli aktuell. Man kan dock anta att det kan ha haft viss 

betydelse då en fokusgruppsintervju är mer inriktad på att få igång en diskussion 

mellan deltagarna. Denna tanke poängterades även av ett visst antal respondenter som 

ansåg att frågorna upplevdes vara utformade som diskussionsfrågor. 

 

En viss skillnad i under vilka premisser som respondenterna medverkade i studien kan 

även ha påverkat resultatet, en del fick en tydlig uppmaning av sin avdelningschef att 

infinna sig för intervju medan andra till synes medverkade på mer frivillig basis. Att 

uppleva sig mer eller mindre tvingad att medverka i en intervju om ett ämne som man 

eventuellt inte är intresserad av kan givetvis ha påverkat resultatet negativt. 

Ytterligare en nackdel var att några respondenter inte hade tagit del av intervjuguiden 

i god tid före intervjun och följaktligen inte förberett sig på ett tillfredställande sätt. 

Alla som intervjuades fick dock läsa intervjuguiden på plats i lugn och ro innan själva 

intervjun startade. Bristen på förberedelser i form av reflektion kring begreppet 

omvårdnad kan vara en förklaring till de tveksamheter som respondenterna gav 

uttryck för under intervjuerna. Det är också svårt att veta i vilken mån 

undersköterskornas utbildning har behandlat begreppet omvårdnad mer än i praktisk 

betydelse. 

 

En svaghet som kan ses var att information om studien presenterades för 

avdelningschefer ganska nära inpå de intervjutillfällen som planerats. Detta innebar 

dels att avdelningscheferna hade lite tid på sig att informera sina medarbetare om 

studien samt att eventuella intresserade var tvungna att ge besked med kort varsel. Det 

finns en risk att alla inte hunnit nås av informationen innan sista svarsdag passerat. 

Om det hade funnits mer tid hade eventuellt nya datum för fokusgruppsintervjuer 

kunnat planeras in istället för att övergå till individuella intervjuer. Det kan dock 

nämnas att det finns stora utmaningar med att samla tillräckligt många deltagare från 

vården på grund av varierande arbetstider, en pressad arbetsmiljö och personalbrist.  
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De meningsbärande enheter som plockades ut ur materialet fick endast innehålla en 

betydelse. Detta gav upphov till vissa svårigheter under analysprocessen eftersom 

respondenterna svarat på frågan om arbetsuppgifter genom att räkna upp uppgifter 

inom omvårdnaden i en enda lång mening. Till exempel, ”vi tvättar, duschar, lägger 

om sår, tar kontroller och för vätskelista”. Det som blev problematiskt var att många 

av de meningsbärande enheterna endast utgjordes av enstaka ord och därmed delvis 

tappade sin betydelse. Det fanns även svårigheter att hitta en exakt innebörd av 

fraserna “basal omvårdnad” och “specifik omvårdnad” i litteraturen. Den nämnda 

problematiken resulterade i att författarnas egna uppfattningar om dessa frasers 

innehåll används i arbetet. Två kategorier som kan anses snarlika är “hjälpas åt” och 

“gemensamma arbetsuppgifter”, vilket gjorde att det fördes en diskussion kring 

skillnaden mellan de båda kategorierna. Den tolkning som det beslutades om att 

vidhålla var att hjälpas åt betyder att minst två personer utför en uppgift tillsammans 

med hjälp av varandra, till exempel kan man hjälpas åt vid en helskötning om 

patienten har svårt att röra sig av egen kraft. Med gemensamma arbetsuppgifter menas 

uppgifter som man utför enskilt och inte med hjälp av varandra. Både sjuksköterska 

och undersköterska har ansvar för att utföra uppgiften men man kan dela upp det 

praktiska genomförandet, ett exempel på detta är venprovtagning. 

 

Trovärdighet 

Kvalitativa studiers trovärdighet bestäms av olika kriterier som här utgår från Lincoln 

och Gubas ramverk (Polit& Beck, 2010). De tre kriterier som användes för att 

evaluera trovärdigheten i denna studie var tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. 

Tillförlitligheten i denna studie kan antas vara hög. Detta antagande görs då det har 

gjorts en tydlig beskrivning av urval, analysarbetet och de ställningstaganden som har 

gjorts under arbetets gång har redovisats. Tillförlitligheten ökar också då intervjuerna 

gjordes gemensamt och därmed fick alla som medverkade likartade 

uppföljningsfrågor. Ytterligare en styrka är att samtliga intervjuer har lästs och 

analyserats av båda parter och diskussioner om olika tolkningsmöjligheter har förts.  

 

Studiens giltighet kan anses vara acceptabel. Eftersom kvalitativa studier har till syfte 

att beskriva variationer var urvalet fördelaktigt då både kvinnor och män i olika åldrar 

och med olika arbetslivserfarenhet inkluderades. Dock hade det varit önskvärt att fler 

sjuksköterskor medverkade i förhållande till antalet undersköterskor. Eventuellt skulle 
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giltigheten kunna öka med ett större antal respondenter, respondenterna gav dock 

likvärdiga svar och mättnad uppnåddes i ett tidigt skede, det kan därför spekuleras i 

om en annorlunda utformning av intervjuguiden hade kunnat ge mer uttömmande svar 

och därmed öka giltigheten. Presentationen av citat i resultatet ger möjlighet för 

läsaren att bedöma giltigheten.  

 

Som tidigare nämnts finns en tydlig beskrivning av urval, datainsamlingsmetod och 

analysprocess, vilket talar för en möjlig överförbarhet till liknande kontext. Dock 

anses kvalitativa studier ha låg överförbarhet och begreppet är mer relevant i 

kvantitativa studier (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).Överförbarheten måste 

dock beaktas på grund av studiens kvalitativa design och få respondenter. 

Förförståelse 

Genom sjuksköterskeutbildningen har författarna skapat sig kunskaper och 

erfarenheter inom området omvårdnad vilket har gett en förförståelse för det studien 

syftar till att undersöka. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan detta ha 

underlättat att tolka intervjuerna under analysprocessen. Författarnas förförståelse 

inom ämnet kan även ha underlättat intervjuerna då författarna kan ställa relevanta 

följdfrågor och på så vis få fram mer relevant underlag för analysprocessen.  

Behov av mer forskning 

Studien behandlar ett ämne som vårdpersonal arbetar med dagligen, ändå uteblev en 

djupare reflektion kring omvårdnad i intervjuerna. Avsaknaden av djupare och mer 

väldefinierade uppfattningar angående omvårdnad är intressant då omvårdnad utgör 

en stor del av vårdpersonalens arbete. Att intervjua fler än sju personer skulle kunna 

leda till en större förståelse för begreppet i klinisk verksamhet. Det skulle kunna vara 

av vikt att en liknande studie genomförs med fokusgruppsintervjuer som 

datainsamlingsmetod, vilket skulle kunna möjliggöra för uttömmande och mindre 

ytliga svar. Mer forskning kring hur vårdpersonal uppfattar omvårdnad och god 

omvårdnad skulle vara relevant. Dels med tanke på att det är ett svårdefinierat och 

mångfasetterat ord och dels på grund av att denna studie visar på att en del områden 

som enligt Hendersons omvårdnadsteori ingår i omvårdnad inte berördes av 

respondenterna.  



22 
 

Kliniska implikationer 

Resultatet av denna studie speglar en verklighet där en djupare reflektion kring vad 

omvårdnad innebär samt vad god omvårdnad är till synes saknas. Att lyfta frågan på 

arbetsplatser inom vården skulle kunna skapa intressanta diskussioner och större 

förståelse för vad omvårdnad handlar om. Genom att vårdpersonal får diskutera och 

reflektera kring området skulle man kunna skapa en miljö som öppnar för att utveckla 

vården till det bättre.  

 

Slutsats 

Sjuksköterskor och undersköterskor har i stort sätt en samlad bild av vad begreppet 

omvårdnad innebär. Störst fokus lades på basal omvårdnad och gott bemötande vilket 

ansågs vara två centrala delar inom omvårdnaden. Få meningsskiljaktigheter mellan 

undersköterskor och sjuksköterskor angående respektives arbetsuppgifter kan ses som 

ett resultat av en tydlig arbetsfördelning. Mer forskning skulle vara betydelsefull för 

att öka kunskapen om omvårdnad som begrepp.  
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BILAGA 1. INTERLJUVGUIDE 
·         Berätta vad du tycker omfattas av begreppet omvårdnad? 

-         Vad och varför? Utveckla! 

-         Finns det något annat du anser kan inbegripa begreppet omvårdnad? 

 

 

 

·         Hur skulle du förklara vad God omvårdnad innebär? 

-         Varför? 

-         Ge exempel på god omvårdnad 

-         Berätta om ett tillfälle då du anser att du gett god omvårdnad 

-         Berätta om ett tillfälle då du anser at du kunde ha agerat annorlunda för att uppnå god 

omvårdnad 

 

 

 

·         Har ni någon gång arbetat utifrån någon omvårdnadsteori eller diskuterat det 

på arbetsplatsen? 

-         Vad finns det för fördelar med att förankra det praktiska arbetet i en 

omvårdnadsteori? 

-         Finns det några nackdelar, i så fall vilka? 

 

 

 

·         Berätta vad du upplever att du och din yrkeskategori, utför för arbetsuppgifter 

inom ramen för omvårdnad? 

-         Är det några uppgifter som du tycker att ni borde utföra men som ni av någon 

anledning inte utför? För ssk: uppgifter som ni eventuellt delegerar till 

undersköterskan? 

 

 

 

·         Berätta vad du upplever att dina kollegor (sjuksköterskor/undersköterskor) 

utför för arbetsuppgifter inom ramen för omvårdnad? 

-         Finns det några uppgifter som ni delar på? 

-         Finns det några uppgifter som det är otydliga vem som ska göra? Som faller mellan 

stolarna? 

 

 

·         Är det något som du vill tillägga? 
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BILAGA 2. INFORMATIONSBREV 

 

 

Härmed tillfrågas Du om deltagande i en forskningsstudie 

 

Bakgrund och syfte 

Studiens syfte är att undersöka vad sjuksköterskor och undersköterskor anser 

attbegreppet omvårdnad omfattas av samt vad de anser god omvårdnad innebär. 

Syftet är också att undersöka sjuksköterskors och undersköterskors uppfattningar om 

och erfarenheter av vad som ingår i sjuksköterskans respektive undersköterskans 

arbetsuppgifter inom ramen för omvårdnad. Resultatet av studien kommer att 

presenteras i ett examensarbete i vårdvetenskap på grundnivå. 
 

Förfrågan om deltagande 

Vi har fått kontakt med dig via din avdelningschef då du arbetar på en medicinsk eller 

kirurgisk vuxenvårdsavdelning på Akademiska sjukhuset. Förfrågan sker eftersom du 

uppfyller inklusionkriterier för studien samt att din avdelningschef bedömt att 

eventuellt intresse att medverka i studien finns. 
 

Hur studien går till 

Intervjuerna kommer att ske i fokusgrupper med 6-8 deltagare, en fokusgrupp med 

sjuksköterskor och en med undersköterskor.  En intervju med fokusgrupper innebär 

att deltagarna samtalar och diskuterar kring ett förbestämt ämne under ledning av en 

moderator. Du kommer att få möjlighet att medverka vid ett tillfälle och intervjun 

beräknas pågå i cirka 60-90 minuter. Intervjuerna kommer att äga rum i ett grupprum 

på Medicinska biblioteket. Intervjuer kommer ske torsdag 7/11 kl.15.00 för 

sjuksköterskor och måndag 11/11 kl.15.00 för undersköterskor. Om färre än två 

deltagare dyker upp vid intervjutillfället kommer individuella intervjuer att hållas. Vi 

bjuder på fika i form av kaffe och kaka. 
 

Hantering av data och sekretess 

Det kommer att råda tystnadsplikt under gruppintervjuerna. Intervjuerna spelas in på 

band, transkriberas och raderas därefter. Materialet från intervjuerna behandlas 

konfidentiellt, det vill säga att obehöriga inte kommer att kunna ta del av dem. 
 

Frivillighet 

Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan när du än önskar avbryta din 

medverkan utan särskild förklaring. 
 

Anmälan 

Anmälan sker via mail till Elisabet eller Veronica senast två dagar innan 

intervjutillfället. Skriv vilket intervjutillfälle som du är intresserad av att medverka i 

samt hur länge du har arbetat som sjuksköterska/undersköterska. Ange gärna 

eventuella allergier. Om du har frågor om studien eller angående praktiska detaljer, 

kontakta oss via telefon eller mail. 
 

Elisabet Hoffer                                                          Veronica Björk 

elisabet.hoffer.7896@student.uu.se                      veronica.bjork.2316@student.uu.se 

073-xxxxxxx                                                              072-xxxxxxx 

Hanledare: 

Camilla Norinder. Universitetsadjunkt, leg sjuksköterska, leg barnmorska 

018- xxxxxxxcamilla.norinder@pubcare.uu.se 

 


