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SAMMANFATTNING 

Syfte: Att ta reda på vad sjuksköterskor på ett sjukhus i Mellansverige upplever är god 

omvårdnad samt vad de anser behövs för att uppnå en god omvårdnad. Att undersöka vilka 

hinder som finns och hur arbetsmiljön spelar in i god omvårdnad. Metod: Deskriptiv och 

explorativ kvalitativ design med semi-strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Sju 

sjuksköterskor, samtliga kvinnor mellan åldrarna 25 och 52 intervjuades på ett sjukhus i 

Mellansverige. En intervjuanalysmodell användes för att analysera resultatet. Resultat: Man 

fann att sjuksköterskorna hade liknande uppfattning om vad god omvårdnad var. Viktiga 

punkter var tillgång till tid och personal, bemötande och individanpassning. Hinder som fanns 

var tidsbrist, dålig arbetsmiljö och underbemanning. Slutsats: Samtliga informanter hade 

liknande åsikter om vad god omvårdnad var för dem samt vad de ansåg behövdes för att 

utföra god omvårdnad, vad som saknades och hur arbetsmiljön spelade in i god omvårdnad 

trots olika arbetserfarenheter, ålder och arbetsplatser. Vidare studier behövs för att komma 

underfund med hur bristerna kan åtgärdas. 

 

Nyckelord 

Omvårdnad, arbetsmiljö, resurser, sjuksköterskeperspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Aim: To find out what nurses at a hospital in central Sweden are experiencing as good care 

and what they believe is needed to achieve good care. To examine what barriers exist and how 

the work environment plays into good nursing care. Method: Descriptive and exploratory 

qualitative design with semi-structured interviews as the data collection method. Seven 

nurses, all women between the ages of 25 and 52 were interviewed at a hospital in central 

Sweden. An interview analysis model was used to analyze the results. Result: It was found 

that the nurses had similar perceptions of what good care was. Important points were 

availability for time and staffing, good patient interaction and individual based care. Barriers 

that existed were lack of time, poor work environment and understaffing. Conclusions: All 

the informants had similar views on what good care was for them and what they felt was 

needed to accomplish good care, what was missing and how the work environment played a 

role in good care despite different work experience, age and workplaces. Further studies are 

needed to find out how the deficiencies can be corrected. 
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BAKGRUND 

 

Omvårdnad 

 

I Sverige är det sjuksköterskan som är ytterst ansvarig för en god och säker omvårdnad 

(SOSFS 1997:10). 

Enligt Kristoffersen (2005a) är omvårdnad att ”ta hand om människor som på olika sätt 

behöver hjälp, antingen på grund av sjukdom eller skada, eller därför att de befinner sig i en 

särskilt utsatt och påfrestande livssituation”. Vidare lyfter Kristoffersen (2005b) fram Virginia 

Henderson syn på omvårdnad. Omvårdnad är enligt Hendersson i första hand individinriktad 

och grundar sig på att utföra åtgärder som är av betydelse för vederbörandes hälsa. 

 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening [SSF](2007) behöver man för att kunna utföra god 

omvårdnad ta hänsyn till etiska aspekter som främjar patient, vårdgivare och 

arbetsmiljösinriktader faktorer. Exempel på detta kan vara vårdgivarens välmående, 

patientsäkerheten samt vidareutbildning och kontinuerlig reflektion över området omvårdnad. 

SSF (2007), framhäver sjuksköterskans ansvar för god omvårdnad och vårdkvalitén. SSF ser 

vården som individuell och att det är viktigt med bemötande samt den kompetensen som 

sjuksköterskan förfogar över. Gällande bemötandet är det viktigt att skapa en bra relation där 

vårdtagaren känner sig delaktig och trygg samt att integritet och autonomi respekteras. En 

tillåtande miljö är grundläggande för att patienten skall kunna känna delaktighet i sin 

omvårdnad (Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007). Det är viktigt att 

sjuksköterskan är engagerad så att denne kan skaffa sig en känslighet för personers 

individuella behov. Denna känslighet kan sedan användas för att kunna fatta beslut och agera 

efter situationens behov (Haggerty & Grace, 2008). Målet med omvårdnad är att främja hälsa, 

motverka lidande och ohälsa samt hjälpa med att uppnå en god livskvalité (SSF, 2010).  

 

Kristoffersen (2005c) beskriver att pressen på grund av kraven för att få ut det mesta möjliga 

av pengarna bidrar till att de sjuksköterskor som är aktiva inom dessa ramar känner att de 
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saknar tid att göra det de vill göra för deras patienter. Detta leder till att sjuksköterskorna får 

kompensera sin förmåga gällande vad som etiskt bör utföras. 

En studie gjord i Belgien 2005 påvisar att sjuksköterskor vill ge högkvalitativ omvårdnad men 

ofta hindras av barriärer i arbetsmiljön (Milisen et al., 2005). 

 

Arbetsmiljö 

 

En systematisk review från 2012 visar på ett samband mellan arbetsmiljö och 

sjuksköterskornas upplevelser av sitt yrke och deras möjlighet att utföra arbetet. Detta resultat 

visas över en lång tidsperiod och täcker en stor undersökningsgrupp (Lu, Barriball, Zhang & 

While, 2012). Detta påvisas även av Liu et al (2012), som vidare beskriver att en god 

arbetsmiljö starkt påverkar sjuksköterskornas vilja att stanna kvar på arbetsplatsen samt höjer 

deras tillfredsställelse. Detta styrks av Hinno, Partanen & Vehviläinen-Julkunen (2011) som 

säger att bra arbetsmiljö minskar omsättning av personal. För att minska personalomsättning 

och utbrändhet bör man på arbetsplatser arbeta för att stärka sjuksköterskornas självkänsla 

samt tillgodose deras behov av arbetsrelaterade resurser (Goetz, Beutel, Mueller,Trierweiler-

Hauke & Mahler, 2011).  

 

Personalen har ett ansvar för att påverka sin arbetsmiljö som är en viktig faktor för att bedriva 

omvårdnad samt behålla sjuksköterskekompetens. Enligt Kristoffersen (2005d) skall 

sjuksköterskan kunna argumentera för förslag till förbättringar gällande arbetsmiljö.  

Då sjuksköterskan skall arbeta efter en evidensbaserad struktur behövs information som 

understryker de problemområden som uppstår inom omvårdnad.  

Enligt Kriwan, Matthews och Scott (2001) är viktiga faktorer för att uppehålla en arbetsplats 

som gynnar god omvårdnad arbetsmiljön och sammanställningen av personalen samt deras 

utbildning. 
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Arbetsmiljöns påverkan på sjuksköterskans arbete 

 

Fridell (1998) påpekar att arbetsmiljön påverkar möjligheterna för sjuksköterskor att kunna 

bedriva en god omvårdnad. 

 

”I en tid med ökade krav på effektivisering och resursutnyttjande ställs personalen inom vård 

och omsorgssektorn inför krav på att synliggöra verksamhetens resursbehov och argumentera 

för att mänskliga värden måste värnas inom ett system som i hög grad styrs enligt 

marknadsekonomiska principer” (Kristoffersen, 2005c, s. 211).  

 

De senaste åren har media visat en negativ trend gällande förmåga att behålla sjuksköterskor 

yrkesaktiva inom svensk vård. Enligt Vårdförbundet (2013) säger många sjuksköterskor upp 

sig baserat på dålig erfarenhet gällande arbetsmiljö.  

Enligt Heyman (2013) påverkar uppsägningarna att kompetensen på landets sjukhus minskar. 

Studier påvisar att en optimalt bemannad sjusköterskestyrka minskar risken för uppkomsten 

av skador, irreversibla funktionshinder samt dödsfall, (The Joint Commission on the 

Accreditation of Healthcare [JCAHO] 2002). Hög omsättning av personal och brist på 

personal och tid är faktorer som gör det svårt för sjuksköterskor att stanna kvar i yrket trots att 

det finns en uppskattning för sjuksköterskerollen (Hallin & Danielsson, 2007).  

En studie gjord i Holland (Hinno et al., 2011) påvisar att arbetsmiljön direkt påverkar 

sjuksökerskors uppfattning av hur pass god kvalitén på omvårdnaden är. En bättre arbetsmiljö 

bidrar till en bättre omvårdnad enligt sjuksköterskorna samt att en bra arbetsmiljö ökar 

chansen för att sjuksköterskan håller sig yrkesaktiv på gällande arbetsplats. Arbetsmiljön 

påverkar även patientsäkerheten.  Hög arbetsrelaterad oro baserad på att man är osäker på om 

man kommer att hinna med sina arbetsuppgifter kan minska möjligheten att bedriva adekvat 

omvårdnad. 

Sjuksköterskans arbete är tungt och stressigt men trots detta krävs det en högkvalitativ 

omvårdnad (Bégat, Ellefssen & Severinsson, 2005). För hög arbetsbelastning, otillräckligt 

med personal samt tidspress var viktiga faktorer till upplevd arbetsstress. Detta påverkar 

arbetsmiljön negativt och då även personalens välmående och kvalitén på omvårdnaden 

(Grunfeld et al., 2005). I en studie av Sehlen et al., (2009) framkommer det att jobbstress får 

folk att överväga att sluta på sin arbetsplats och söka nytt arbete. En annan studie gjort av 



4 
 

Coomer och Barriall (2006) påvisar också att arbetsmiljön kan få sjuksköterskor att säga upp 

sig samt att stress kan vara en bidragande faktor. Stressen försämrar kommunikationen till 

patienten och därmed deras compliance. Det gör också att risken för felaktiga beslut ökar. 

Sjuksköterskors förmåga att arbeta effektivt minskar när antalet patienter ökar (Hallin & 

Danielsson, 2006).  

 

Omvårdnadsteoretiskt ramverk 

Det finns fyra konsensusbegrepp som tas upp övergripande i vårdarbetet. Dessa begrepp är 

hälsa, miljö, människa och omvårdnad (Jörgensen, 2012). Det finns många 

omvårdnadsteoretiker som reflekterar kring dessa konsensusbegrepp och två av dessa är 

Dorothea Ohrem och Katie Eriksson.  

Orems definition av omvårdnad är att den kräver utbildning inom en profession. Det måste 

finnas en teoretisk grund att stå på som inte enbart kommer från praktisk träning och 

erfarenhet. Målet med omvårdnaden enligt Orem är att främja normal funktion, 

välbefinnande, utveckling och hälsa hos patienten. Alla människor har enligt Orem ett 

egenvårdsbehov. Det finns ett behov av att identifiera vad dessa behov är och hur dessa kan 

hanteras så att patienten får möjlighet att klara av sitt egenvårdsbehov (Orem, 2001). 

Katie Eriksson säger att miljön har stor betydelse för människans möjlighet samt 

begränsningar och beskriver de genom tre livsrum. Det är det fysiska livsrummet, det 

psykosociala livsrummet och det andliga livsrummet. Det fysiska livsrummet anser Eriksson 

har en stor betydelse för att främja och bevara hälsan. Dock innehåller den fysiska miljön 

även faktorer som kan hota livsfunktionerna hos vårdtagare. Det psykosociala rummet är hur 

vårdtagaren som individ interagerar med andra personer utanför honom eller henne. Rummet 

innehåller hela vårdtagarens sociala situation och är en viktig del för främjandet av hälsa. Det 

själsliga rummet innehåller vårdtagarens personliga tro. Detta kan vara en tro på gud eller en 

livsåskådning. I dessa tre rum kan vårdgivaren gå in och söka upp vårdtagarens egen potential 

och resurser för främjande av god vård (Eriksson, 1988). 
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Problemformulering 

Sjuksköterskor tycks vilja ge god omvårdnad men uppfattar arbetsmiljön som ett hinder för att 

utföra deras arbetsuppgifter i den utsträckning som krävs. I flera västerländska länder ser 

sjuksköterskebristen ut att påverka förmågan att ge en kvalitativ omvårdnad som till en stor 

utsträckning påverkar hälsa och liv för patienter. Frågorna väcks då om vad sjuksköterskor i 

Mellansverige anser är god omvårdnad samt vad de anser behövs för att bedriva god 

omvårdnad. Målet med denna studie är att få fram information som kan användas för att värna 

om god omvårdnad samt få mer klarhet i hur arbetssituationen kan se ut för sjuksköterskor. 

Detta kan också gynna patienten då sjuksköterskan förutsättningar för att ge god omvårdnad 

direkt påverkar den vård som patienten får. 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på vad som uppfattas som god omvårdnad bland 

sjuksköterskor på deras arbetsplats samt vad sjuksköterskor anser krävs för att nå god 

omvårdnad och om detta är möjligt för deltagarna i deras respektive arbetsmiljö. 

 

Frågeställningar 

Vad upplever sjuksköterskor som god omvårdnad på deras arbetsplats? 

Vad behövs för att uppnå god omvårdnad? 

Vad hindrar god omvårdnad? 

Kan sjuksköterskorna uppnå god omvårdnad i sin arbetsmiljö? 
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METOD 

 

Design 

 

Deskriptiv och explorativ kvalitativ design med semi-strukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. 

 

Urval 

 

Urvalsgruppen bestod av sjuksköterskor på ett sjukhus i Mellansverige som frivilligt deltog i 

studien. Ett strategiskt urval gjordes med assistans av sjukhusets chefssjuksköterska. 

Chefssjuksköterskan hjälpte vid kontakt med två avdelningar där sammanlagt tre informanter 

ställde upp på intervjuer. Ytterliggare fyra sjuksköterskot kontaktades via deras respektive 

avdelningschefer som fick ta del av studiens projektplan och informationsbrev. De valde efter 

detta att ställa upp på intervju så att det slutgiltiga antalaet deltagare blev sju. En spridning på 

olika specialiteter så som medicin, kirurgi, infektion och psykiatri var målsättningen. Olika 

avdelningar önskades för att få en så pass bred bild av sjukhusets sjuksköterskesituation som 

möjligt.  

 

Inklusionskriterierna för denna studie var att informanterna var legitimerade sjuksköterskor 

som ansågs kunna utföra sitt arbete på avdelningen självständigt. Med att självständigt utföra 

sitt arbete menar författarna att sjuksköterskan inte är under pågående inskolning. 

Informanten skulle arbeta på en avdelning där patienter tog emot omvårdnad och samtliga 

informanter skulle arbeta på samma sjukhus. Sjuksköterskor under pågående inskolning 

exluderas från studien då risken för bristande kunskap gällande avdelningen kunde påverka 

omvårdnaden och upplevelsen av omvårdnad hos informanten.  

Intervjuerna utfördes med sju informanter som var mellan åldrarna 25 till 52 år och hade en 

yrkeserfarenhet som varierade mellan 1 och 26 år. Samtliga informanter var kvinnor och hade 

genomgått specifik inskolning för respektive avdelning för att kunna utföra de arbetsuppgifter 

som krävdes för jobbet som sjuksköterska.  Studien bortfall kan inte redovisas då den totala 

populationen inte kunde sammanställas. 
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Datainsamlingsmetod 

 

En kvalitativ intervjustudie genomfördes genom att intervjua frivilliga sjuksköterskor på ett 

sjukhus i Mellansverige. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes på de vårdavdelningar 

där verksamheter på respektive avdelning godkänt att intervjuerna fick genomföras. För att 

uppnå syftet utformades en intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuguidens frågor ansågs lämpliga 

för studien då de tog hänsyn till tydlighet, informanternas förmåga att svara samt ämnade att 

motverka bias och obetänksamt bemötande (Polit & Beck, 2008). I intervjuguiden ingick tre 

frågor gällande informantens bakgrund i form av ålder och yrkesliv. Utöver detta ingick fyra 

öppna frågor som täckte områdena god omvårdnad, arbetsmiljö och eventuella förbättringar. 

Fråga två i intervjuguiden hade två följdfrågor som ställdes till informanterna då det ansågs 

att det behövdes ett mer utvecklat svar. I de fall då detta inte behövdes ställdes inte dessa 

följdfrågor. Båda studiens författare var med på samtliga intervjuer där en ansvarade för 

inspelning och den andra ställde frågor. Intervjuguiden pilottestades på en enligt 

inklusionskriterierna relevant informant och utvärderades sedan. Denne informant var den 

första som intervjuades och detta resulterade i att intervjuguiden ansågs vara funktionell för 

arbetets utförande och därmed användes. 

 

Tillvägagångsätt 

 

Chefsjuksköterskan för sjukhuset där undersökningen skulle genomföras rådfrågades gällande 

vilka avdelningar som kunde tänkas vara intressanta för studien samt för att agera som stöd 

vid kontakt med dessa avdelningar.  

När klartecken gavs och projektplanen godkändes kontaktade författarna de aktuella 

avdelningarna och delade ut informationsbrev (se bilaga 2) och projektplan till 

avdelningscheferna. Sjuksköterskorna på respektive avdelning fick ta del av 

informationsbrevet som utformades för studien.  

Därefter påbörjades informationsinsamlingen i form av intervjuer av de frivilliga som ställde 

upp på studien. Intervjugruppen beräknades vara 5-10 personer och ansågs räcka (Olsson & 

Sörensen, 2004).   

Antalet informanter som intervjuades var totalt sju med pilotstudien inkluderad. Intervjuernas 

läng varierade mellan 2 minuter och 57 sekunder för den kortaste och 9 minuter och 12 
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sekunder för den längsta. Intervjuerna avslutades då mättnad gällande svaren från 

informanterna ansågs ha uppnåtts. Med mättnad innebar att informanterna beskrev samma 

synpunkter och att svaren var snarlika (Polit & Beck, 2008).      

 

Etiska överväganden 

 

Intervjuerna genomfördes i enskilt rum. Innan varje intervju informerades informanterna om 

studien både muntligt och skriftligt via informationsbrev (se bilaga 2). All information 

hanterades konfidentiellt och enbart av handledare och författare. Alla informanter 

informerades även om att de när som helst kunde begära att avbryta intervjun. Vid analysen 

avpersonifierades informationen från var informant för att försäkra att informanten inte gick 

att identifiera. Eftersom frågorna inte ansågs vara känsliga enligt CODEX (2013) ansågs det 

inte att övriga åtgärder behövde vidtas. Klinikchef eller motsvarande godkände att studien 

utfördes på respektive avdelning. Författarna tillfrågade sedan deltagarna. 

 

Bearbetning och dataanalys 

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan ordagrant. Transkriptionen gjordes av en 

av författarna. Data analyserades sedan enligt Graneheim och Lundman, (2004). Författarna 

gick gemensamt igenom det transkriberade materialet för att kunna sätta sig in i och förstå 

informanternas svar och kommentarer. Informationen delades sedan in i meningsbärande 

enheter samt kondenserade enheter. För dessa enheter skapades sedan koder som i sin tur 

svarade mot arbetets olika syften. För koderna skapades sedan kategorier och varje kategori 

representerade de frågeställningar som studien ämnade svara på.  Ett exempel av framtaget 

material från intervjuerna som genomarbetats med dataanalysmodellen presenteras i följande 

tabell (se tabell 1). 
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Tabell 1 

Exempel på hur information barbetats 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Alltså för mig är en 

god omvårdnad när 

man hinner vara med 

patienterna 

Hinner vara med 

patienterna 
Nog med tid Upplevelsen av god 

omvårdnad 

Först och främst är det 

mer personal 

Mer personal God bemanning Resurser för att nå 

god omvårdnad 

Man får ta väldigt 

mycket 

överbeläggningar å, då 

är det som att det skall 

man bara göra, men då 

kan man inte ge den 

här goda omvårdnaden 

anser jag. 

Man får ta väldigt 

mycket 

överbeläggningar, då 

kan man inte ge den 

här goda omvårdnaden 

Överbelastning Hinder för god 

omvårdnad 

Arbetsmiljön om man 

säger på den här 

avdelningen så är det 

väldigt trångt, det är 

gamla och slitna 

lokaler. 

väldigt trångt, det är 

gamla och slitna 

lokaler 

Fysisk arbetsmiljö Faktorer i 

arbetsmiljön 

 

 

RESULTAT 

Analysen av den insamlade datan resulterade i att fyra kategorier uppstod. Dessa kategorier 

var ”Upplevelsen av god omvårdnad”, ”Resurser för att nå god omvårdnad”, ”Hinder för god 

omvårdnad” och ”Faktorer i arbetsmiljön”. I följande text redovisas resultaten från 

intervjuerna i form av löpande text och utvalda citat för att belysa de uppfattningar som 

förmedlats av informanterna. Informanterna identifieras enbart som ett nummer där den första 

informanten kallas för #1 och den sista informanten kallas för #7. 
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Upplevelsen av god omvårdnad 

Informanterna i intervjustudien kom fram till flera gemensamma punkter som de uppfattade 

beskrev god omvårdnad. Trygghet hos patienterna var viktig för att omvårdnaden skulle 

uppfattas som god. Tid för patienten var en faktor av god omvårdnad som togs upp av många 

informanter.   

”Det är i mötet med patienten så att de ska känna sig trygga och säkra och inte vara rädda” 

#4  

”God omvårdnad för mig är när man har tid för patienten” #3 

Att patienten fick ta emot individanpassad omvårdnad var viktigt hos informanterna för att 

omvårdnaden skulle upplevas som god. Patienten skulle få ett bemötande som anpassades 

efter dennes person och inte efter sjukdom eller andra faktorer som är objektiva.  

”Alltså för mig är god omvårdnad att se personen före sjukdomen” #3 

Ett gott bemötande var något som alla informanter lyfte fram delar av på olika sätt. Det kom i 

form av gott bemötande, att lyssna på patienten samt att vara respektfull mot patienten och 

även dess anhöriga. Man skall vara närvarande med patienten och informera patienten om vad 

som kan tänkas vara relevant för denne.  

”Att man ger ett gott bemötande”, ”Att man är respektfull mot patienter och anhöriga” #7 

”kunna lyssna på dem”, ”vara närvarande” #1 

”Och att de också ska känna sig att de är väl informerade och att man har den här 

kommunikationen med dem” #4 

 

Resurser för att nå god omvårdnad 

När informanterna tillfrågades om vad för resurser som behövdes för att ge omvårdnad hade 

flera av informanterna likartade åsikter. Majoriteten upplevde att tiden var en viktig resurs när 

man skulle möjliggöra god omvårdnad. Det behövdes mer tid för att kunna utföra god 

omvårdnad på arbetsplasterna.  
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”Det är också en sak som är viktig för en god omvårdnad, att man faktiskt har tid hos varje 

patient” #7 

Bemanningen var en annan resurs som togs upp genomgående hos informanterna och belystes 

som en viktig aspekt för att kunna uppnå god omvårdnad. Samtliga ansåg att det behövdes 

nog med personal i förhållande till arbetsuppgifterna för att kunna uppnå en god omvårdnad.  

”tillräckligt med personal både från sjuksköterskesidan och undersköterskesidan” #2  

Flertalet personliga egenskaper lyftes fram som resurser när man skall genomföra ett arbete 

som resulterar i god omvårdnad. De personliga egenskaper som lyftes fram var erfarenhet, 

trygghet i sin arbetsroll, kunskap, engagemang, respekt och förmågan att visa empati. 

”att man är trygg med sig själv på ett sätt öm, då man kan bara möta patienten mera öppet 

och mera liksom som en människa till människa” #1 

 

Hinder för god omvårdnad 

Hindren identifierades av informanterna som avsaknaden av det som behövdes för att ge en 

god omvårdnad. Brist på tid, underbemanning och för hög arbetsbörda relaterat till förmågan 

att utföra sina arbetsuppgifter togs upp som direkt faktorer som direkt påverkade förmågan att 

ge god omvårdnad enligt informanterna. Problem som var kopplade till arbetsbördan togs upp 

genom att se på patienttyngden och den tid som man har för att arbeta med denna 

patienttyngd. 

”Det största hindret hittills är ju tidsbristen då” #3 

”Många patienter, svårt att hinna med” #4 

Utöver den stora patienttyngden så förekom det även överbeläggningar för personalen. Det 

framkom då att det var ett hinder som tog bort fokus från den omvårdnad man ville utföra och 

skiftade över detta till andra och oförutsedda arbetsuppgifter för avdelningarnas 

sjuksköterskor. Då patienter som överbeläggs flyttas i mån av plats och inte specialitet kunde 

detta uppfattas som problematiskt och försvårade möjligheten att erbjuda en god omvårdnad 

för samtliga patienter. 
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”Man får ta väldigt mycket överbeläggningar å, då är det som att det skall man bara göra, 

men då kan man inte ge den här goda omvårdnaden anser jag” #1 

Hinder i form av personliga egenskaper och kunskap togs upp av informanter i form av 

utbildning och självinsikt. Enligt informanterna var det viktigt att man hade en trygghet i sin 

arbetsroll för att kunna utföra god omvårdnad. Avsaknaden av detta orsakade hinder för att 

kunna ge den individanpassade och goda omvårdnaden som efterfrågages. Man kunde då inte 

heller ta till sig det som framfördes av patienterna vilket i sig resulterade i en sämre 

omvårdnad. 

”brist på kunskap kan man säga, alltså man kanske inte riktigt vet” #7 

”och sen också när man inte är så mogen så kanske man inte man märkt man kanske inte 

riktigt klarar av att ta till sig alla sakerna som patienterna försöker att förmedla till en 

också.” #1 

En annan aspekt gällande hinder för omvårdnad var att man blev belastad av arbetsuppgifter 

som inte upplevdes falla in under en sjuksköterskas ansvarsområde. Dessa uppgifter tog upp 

tid och därmed tid från patienten och det omvårdnadsarbete som skulle utföras. 

”Det är mycket administrativa uppgifter som vi gör. Måste vi göra det?” #1 

 

Faktorer i arbetsmiljön 

Viktiga aspekter inom arbetsmiljön enligt informanterna bestod av den fysiska arbetsmiljön, 

så som utrymme, hjälpmedel och om lokalerna var gamla och nedgånga eller nya och fräscha. 

En del informanter knöt även ihop bemanningen och psykiska aspekter med deras arbetsmiljö 

och påpekade att det behövdes fler sjuksköterskor för att kunna förbättra arbetsmiljön på deras 

avdelningar.  

”Det är väl klart att bra lokaler och bra hjälpmedel underlättar för både liksom patienter och 

personalen så att de slipper slita och dra och skada sig eller skada någon annan liksom” #6 

”Här tycker jag det är ganska okey ändå, vi har ganska bra arbetsmiljö. Vi har inte 

jättemånga patienter per skalle.” #7 
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Stress kopplades av flera informanter ihop med arbetsmiljön och förmågan att kunna utföra ett 

bra arbete. Stressen i sig relaterades till oförmågan att arbeta i den takt som behövdes för att 

kunna klara av sitt arbete och på ett bra sätt kunna erbjuda god omvårdnad. Arbetsmiljön 

upplevdes därför som otillräcklig för att kunna uppnå de mål som informanterna själva satt. 

Informanterna fick gå hem med en känsla av att inte ha lyckats och detta gav en negativ bild 

av arbetsmiljön man återvände till. 

”När jag blir stressad och liksom utsliten då gör inte jag något bra jobb… för då orkar man 

inte” #2 

”Då måste man jobba dubbelt så fort för att kunna hinna med allting.” #3 

När sjuksköterskorna tog ställning till om de kunde utföra god omvårdnad i deras arbetsmiljö 

uppfattades möjligheten att utföra god omvårdnad som något som varierade från situation till 

situation. Då resurserna i omvårdnaden kopplades till den fysiska arbetsmiljön och dessa inte 

alltid räckte till framkom det att bland annat tillräckligt med tid, tillräckligt med bemanning 

och en bra fysisk arbetsmiljö behövde fungera tillsammans för att man skulle kunna ge en god 

omvårdnad. Då detta varierade från dag till tag varierade också sjuksköterskornas möjlighet 

att ge god omvårdnad. 

”inte alltid, inte alla gånger.” #3  

”Det går inte, man måste ju vara där med patienten då återigen det är det som är basen. Och 

då hinner man inte med det och då blir det inge bra” #1 

 

DISKUSSION 

Samtliga informanter hade liknande åsikter om vad god omvårdnad var för dem samt vad de 

ansåg behövdes för att utföra god omvårdnad trots olika arbetserfarenheter, ålder och 

arbetsplatser. De mest framträdande åsikterna var att det fanns ett behov av att ha mer tid för 

arbetet och att det behövdes mer bemanning för att kunna utföra arbetet som krävdes av en 

sjuksköterska. Arbetsuppgifter som man ansåg inte hörde till yrket som sjuksköterska togs 

också upp. Personliga egenskaper som förmåga till empati och självinskikt ansågs vara viktiga 

för att kunna ge god omvårdnad. Psykiska faktorer som hindrade god omvårdnad var främst 

stress som påverkade förmågan att utföra ett bra arbete. Faktorer för att kunna ge god 

omvårdnad som tid och bemanning samt en bra fysisk arbetsmiljö påverkade upplevelsen av 
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att ge god omvårdnad bland sjuksköterskorna. Uppvelesen av att kunna ge god omvårdnad 

varierade från dag till dag baserat på vilka resurser man hade tillgång till. 

 

Upplevelsen av god omvårdnad 

Inom god omvårdad ville informanterna kunna ta sig tid med patienterna. Man hade ett behov 

av att ta den tid som behövdes för att kunna ge varje individ en omvårdnad som ansågs som 

god. Många informanter ville hinna fråga och få fram vad patienten tyckte var viktigt för dem 

och ha tid för att svara på deras frågor och ge information till patienten. Informanterna lyfte 

också ofta fram att man ville få patienten att känna en trygghet och att detta var en viktig del i 

upplevelsen av god omvårdnad.  

I studierna av Haggerty och Grace (2008) samt Larsson med medarbetare (2007) tar de upp 

vad informanterna tycks vilja uppnå vilket är en tillåtande miljö där man får möjligheten att 

engagera sig i patienten och därmed kunna fatta beslut som grundar sig i patientens behov. 

Informanterna upplevde att tiden spelade en stor roll för att kunna skapa denna tillåtande 

miljö där sjuksköterskan kunde vara närvarande och lyssna aktivt på patienten. Ytterligare ett 

sätt att anpassa omvårdnaden individuellt är att ge patienten den information denne behöver 

för att förstå situationen och därmed kunna fatta mer självständiga beslut Kristoffersen 

(2005b). Vidare säger Kristoffersen (2005b) att Virginia Henderson lyfter fram vikten av att 

vården skall ses som individuell. SSF (2007) säger också att det är viktigt att vården är 

individanpassat och att trygghet är viktigt för omvårdnad samt att trygghet kan uppnås genom 

gott bemötande. Genom att man tar sig tid att hinna ge en individanpassad vård finns det 

möjligheter för patienten att bli involverad i sin egen hälsa. Detta är enligt Orem ett önskvärt 

förhållningssätt då man genom att stärka patientens egenskaper kan främja välbefinnande, 

normalfunktion och normal utveckling. Patienten som deltar i sin egen vård kan utvecklas 

genom att vårdpersonalen anpassar den omvårdnad som ges och inte tar över för mycket. 

Detta kan resultera i att patientens egna förmågor bibehålls och stärks. Gör man detta kan 

personens egenvårdsbehov stärka (Orem, 2001).  Därmed tycks informanterna baserat på 

deras intervjuer vara intresserade av att bedriva omvårdnad på ett sätt som stämmer överens 

med litteratur och vetenskaplig evidens. 
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Resurser för att uppnå god omvårdnad 

För att kunna uppnå en god omvårdnad såg informanterna ett behov av ökad personaltäthet 

samt mer tid för att utföra arbetsuppgifter. Grunfeld et al, (2005) påpekar att båda dessa 

aspekter är utmärkande när det gäller en positiv påverkan av arbetsmiljö, god omvårdnad och 

personalens välmående. Haggerty och Grace (2008) talar om att man skall skaffa sig en 

känslighet för individers behov vilket kan knytas till den personliga erfarenheten som enligt 

informanterna i denna studie är en resurs för att utföra god omvårdnad. Kirwan et al, (2011) 

skriver också att det är viktigt med en bra sammanställning av personal samt deras arbete och 

stämmer överens med informanternas uppfattning om kunskap och personaltäthet på 

arbetsplatsen för att kunna gynna en god omvårdnad. Dessa resurser är dock något som tycks 

minska i tillgänglighet enligt Heyman (2013) och Vårdförbundet (2013) och detta kan då i sin 

tur resultera i att omvårdnadskvalitén på det berörda sjukhuset sjunker. Den påpekade 

tryggheten hos sjuksköterskorna som informanterna framför som en grundläggande resurs hos 

personalen för att kunna utföra god omvårdnad kommer ifrån erfarenhet och om denna 

erfarenhet lämnar arbetsplatserna kommer omvårdnadskvalitén att sjunka. Orems 

omvårdnadsteori säger att omvårdnadsarbete behöver utföras av en profession som har en 

teoretisk grund. Man behöver en formell kompetens för att kunna ge god omvårdnad, det 

räcker inte bara med praktiska erfarenheter (Orem, 2001). Detta lyftes fram i informanternas 

argument att man behöver kunskap för att ge god omvårdnad. Kunskapen i sig kan ge 

sjuksköterskan trygghet i sin arbetsroll och gynnar därmed god omvårdnad. 

Andra personliga egenskaper som lyfts fram av informanterna för att kunna ge en god 

omvårdnad är engagemang och empati. Haggerty & Grace, (2008) ser att engagemanget och 

empatin hör ihop då man måste vara engagerad för att kunna förstå det individuella behovet 

hos patienten. Att man engagerar sig att se det individuella behovet kan tolkas som en form av 

empati då man genom empati sätter sig in i en annan persons situation utan (Krisoffersen, 

2005b). 

 

Hinder för god omvårdnad 

Informanterna uppgav att arbetsbördan var ett hinder för att kunna ge en god omvårdnad. De 

kände att de inte hann utföra deras arbetsuppgifter på ett önskvärt sätt. I en artikel av Chan, 

Jones och Wong, (2013), berättar man att sjuksköterskors upplevelse av tidspress är att 
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omvårdnaden blir lidande. Det bidrar till att man genom fördelningen av tiden arbetar mer 

slentrianmässigt, får ett mer ytligt förhållande till patienten samt försämrar beslutstagande. 

Fossum (2007) identifierar tidsbristen som en viktig faktor som försvårar vårdgivarens 

möjlighet att vara lyhörd och kunna ta till sig det patienterna tycker är viktigt. Detta bidrar i 

sin tur till att patienterna känner sig mindre trygga. Tidspressen som Grunfeld et al, (2005) tar 

upp står i direkt relation med den upplevda personalbristen och därmed överväldigande 

arbetsbördan.  

Brist på kunskap och personliga erfarenheter ansågs av informanterna vara något som kunde 

orsaka att god omvårdnad inte utfördes. Personalen måste alltså vara kunniga och erfarna för 

att kunna bemöta patienterna på ett sådant sätt att en god individanpassad omvårdnad kan ges 

och detta för med att personalen behöver erfarenhet att kunna se vad som är viktigt för var 

patient. Detta stämmer överens med vad Larsson et al, (2007) tar upp att man behöver 

utveckla en känslighet för att kunna ta tillvara patienters individuella behov. Kristoffersen 

(2005d) tar upp att det är viktigt att sjuksköterskor arbetar utifrån information som kan hjälpa 

med att hantera problemområden inom omvårdnad. För att kunna göra detta behövs en 

kunskap som både Kristoffersen och informanterna lyfter fram som grundläggande för att 

kunna driva god omvårdnad. Bristen på denna ses då som ett hinder för god omvårdnad.  

Den stora arbetsbördan ansågs också vara ett hinder där överbeläggningar och arbetsuppgifter 

som ansågs kunde ligga hos annan personal lyftes fram. Informanterna såg ett klart samband 

mellan ökad patientmängd per sjuksköterska och minskad förmåga att utföra en god 

omvårdnad och därmed ett bra arbete, vilket stämmer överens med Hallin och Danielssons 

studie (2006). En stor arbetsbörda kan enligt Hinno et al, (2011) bidra till en oro för att hinna 

med de uppgifter som skall utföras och detta kan i sin tur påverka förmågan att utföra god 

omvårdnad negativt. 

 

Faktorer i arbetsmiljön 

I frågan om arbetsmiljö var de framträdande åsikterna att det behövdes tillräcklig bemanning, 

mindre stress och en bra fysisk arbetsmiljö för att kunna utföra ett arbete som resulterade i 

god omvårdnad. När stress relaterades till arbetsmiljön sågs en länk mellan stress och en 

sänkning i kvalité gällande utfört arbete och därmed sämre given omvårdnad. Jobbstressen 

som tas upp av Sehlen et al, (2009) beskriver denna upplevelse som något som får 
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sjuksköterskor att söka nya arbetsplatser. Hinno et al, (2011) berättar att det finns en direkt 

koppling mellan arbetsmiljö samt hur omvårdnaden uppfattas. Ju bättre arbetsmiljön är desto 

bättre blir omvårdnaden och detta i sin tur resulterar i att sjuksköterskorna stannar kvar på sin 

arbetsplats istället för att söka sig vidare till andra arbetsplatser.  

Resultatet av denna studie visar att stressen sliter ut personal och detta i sin tur gör att jobbet 

blir sämre utfört. Detta stämmer överens med Coomer och Barriall (2006) fynd att stressen 

antas försämra kommunikationen med patienterna och detta i sin tur gör då att omvårdnaden 

blir sämre. 

Arbetsmiljön påverkade hur sjuksköterskorna kände sig i sin yrkesroll. Den ansågs kunna vara 

hämmande för deras förmåga att utföra de arbetsuppgifter som man ville ha utförda eller att 

den försämrade möjligheten att ge en högkvalitativ omvårdnad. Med överbeläggningar och 

många patienter per sjuksköterska ansågs arbetsbördan vara hög. Man kände att man inte 

hann med det man ville göra och detta påverkade självkänslan hos informanterna negativt då 

man inte fick möjligheten att känna att man hade utfört ett bra arbete. Vill man minska 

personalomsättning så behöver man enligt Goetz et al, (2011) se till att stärka personalens 

självkänsla. Då detta är starkt kopplat till den arbetsmiljö som erbjuds sjuksköterskorna 

behöver man lägga resurser på att förbättra sjuksköterskans arbetsmiljö på det berörda 

sjukhuset. Uppfattningen om sjuksköterskorna kunde ge en god omvårdnad kopplades starkt 

till faktorer i arbetsmiljön. De ville ha en bra kombination av god bemanning, bra fysiskt 

arbetsmiljö och nog med tid för att detta skulle kunna uppnås. Om man hade bra fysisk 

arbetsmiljö men dålig bemanning ansåg de att det inte gick att ge god omvårdnad. Vissa dagar 

ansågs det att dessa resurser inte räckte till och andra dagar klarade man av att ge god 

omvårdnad. Då de flesta ansåg att dessa faktorer gick in i varandra påverkades 

sjuksköterskorna olika från dag till dag. Denna uppfattning stämmer överens med Hinno, et 

al., 2011, som säger att arbetsmiljön direkt kopplas till sjuksköterskornas upplevelse av att 

kunna ge god omvårdnad. Katie Eriksson (1998) beskriver miljön som flera livsrum som 

interagerar och tillsammans blir en helhet. Hon tar upp att den fysiska miljön både är 

hälsofrämjande och att den kan innehålla aspekter som kan hota hälsan. Denna syn stämde 

överens med den information som informanterna delade med sig av. De tar upp att trånga 

utrymmen och dålig fysisk miljö kan slita på personal och försvåra arbetet med patienterna 

och därmed leda till att patienterna skadas. 
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Metoddiskussion 

 

Strukturen med intervjustudie valdes för dess flexibilitet och möjlighet att ställa följdfrågor 

och samtidigt kunna få svar som var personliga. Denna studie undersökte informanternas 

personliga åsikter, och därför fanns det behov av att ge informanterna möjlighet att utveckla 

sina svar på de frågor som ställdes i intervjuerna. Detta ansågs inte vara möjligt genom en 

kvantitativ studie så som baseras på en standardiserad enkät till exempel.  

När informanterna skulle kontaktas var tre av de deltagande uppsöka via hjälp av 

chefssjuksköterskan på sjukhuset. Resterande fyra informanter söktes upp via besök på 

diverse avdelningar av författarna där avdelningschefer först tillfrågades och sedan 

informanterna. Informanterna togs in i studien om de hade slutfört den introduktion på 

avdelningen som de arbetade på. Detta anser författarna minskar risken för att ovana gällande 

lokala rutiner och orientering på avdelningen kan få inflytande över omvårdnaden.   

Sju personer intervjuades vilket var två mer än det lägsta kravet på informanter enligt Olsson 

och Sörensen (2004). Trots att författarna ansåg att mättnad uppnåtts var önskemålet att ha 

fler informanter för att säkerställa att mättnad hade uppnåtts. Bredd gällande ålder, kön eller 

arbetserfarenhet efterfrågades inte vid uppsökning av informanter men skulle dock tas hänsyn 

till om det fanns relevans vid dataanalys.  

Ålder visade sig inte ha någon tydlig betydelse för informanternas svar. Då samtliga 

informanter var kvinnor kunde heller ingen slutsats dras kring könets betydelse. 

Samtliga önskade inriktningar på sjukhusets avdelningar fanns representerade bland 

informanterna. Med detta uppnåddes den bredd som man eftersökte när informanter 

kontaktades.  

 

 

Svagheter och styrkor 

 

Omvårdnad är ständigt ett aktuellt ämne för sjuksköterskor och valet av ämne ansågs därför 

vara ett bra val. Trots att det är ett så pass genomgående tema för sjuksköterskor tycks det 

sällan finnas tid för reflektion gällande omvårdnaden och arbetsmiljön där god omvårdnad 

skall bedrivas. Med hjälp av denna studie kan tankar väckas gällande god omvårdnad hos 

informanter, författare och de som tar del av studien. 
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Pilotintervjun borde i detta fall ha gjorts på två eller fler deltagare istället för enbart en. Efter 

genomförandet av pilotintervjun ansågs materialet vara bra nog att användas för studien men 

efter att samtliga intervjuer genomförts framkom det att den första intervjuen var en av de 

bättre på grund av informantens förmåga att själv kunna utveckla svar och tankar. Hade 

pilotintervjun gjort på fler deltagare hade korrigeringar i intervjuguiden kunnat göras och 

bättre uppsamling av information kunnat ske. Fler följdfrågor hade kunnat inkluderas vilket 

skulle ha kunnat resultera i ett klimat som gav upphov till fler personliga reflektioner. 

Trots att majoriteten av de yrkesverksamma sjuksköterskorna är kvinnor så hade studien 

kunnat gynnas av åsikter från manliga företrädare. Trots att könsperspektiv inte var en del av 

syftet hade kanske andra aspekter som direkt relaterar till arbetsmiljöfrågor eller 

omvårdnadsfrågor kunnat reflekteras på ett annorlunda sätt.  

De informanter som intervjuades under arbetspass upplevdes som mer stressade och detta kan 

ha resulterat i att intervjuerna vart kortare och mindre utförliga än pilotstudien där 

informanten var ledig. Upplevelsen var att informanten hade svårt att släppa den stress de bar 

med sig från arbetet. Informanterna intervjuades dock under arbetstid vid flertalet tillfällen då 

det var svårt att få informanter att ställa upp på sin fritid. Denna stress kan ha bidragit till att 

informanterna inte reflekterade så pass mycket att ny information som kunde ge vidare 

utveckling och tolkning.  

När informanterna tillfrågades om arbetsmiljön var tanken från början att informanterna 

skulle svara med både den fysiska och psykiska arbetsmiljön i åtanke. Dock svarade många 

informanter på frågan från en strikt fysisk arbetsmiljö. Hade frågan ställts på ett annat sätt 

eller innehållit en följdfråga för att förtydliga vad som eftersöktes och då hade svaren kanske 

vart mer inriktade mot målet. 

När resultatet sammanställdes kring vilka hinder som fanns för god omvårdnad och vilka 

resurser som krävdes vart svaren liknande fast omvända mot varandra. Detta kunde ha 

avvärjts genom att man formulerade frågeställningarna på ett annat sätt. Man kunde till 

exempel ha kombinerat frågeställningarna ”vad behövs för att uppnå god omvårdnad?” och 

”vad hindrar god omvårdnad?”. Man kunde då ha ersatt dessa med frågeställningen ”vad 

påverkar god omvårdnad” och anpassat följdfrågorna under intervjuns gång för att få ett mer 

sammanhängande resultat. Resultatet hade då kunnat sammanställas under samma kategori 

men innehålla snarlika uppfattningar och åsikter från informanternas nuvarande intervjuer. 
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Etiska överväganden 

 

Förändringar som hade kunnat förbättra det etiska utslaget var om chefer på avdelningar inte 

var mer involverade än vid godkännandet av att studien fick genomföras. Många enhetschefer 

var involverade vilket med stor sannolikhet baserades på välvilja. Detta kan dock ha påverkat 

informanter att medverka mot deras vilja och därmed gett ett sämre slutresultat. Det kan även 

ha påverkat sjuksköterskorna på ett sätt som resulterat i en skönmålning av avdelningen om 

man var orolig att medlen för att nå konfidentialitet inte skulle räcka för att dölja identiteten. 

Då informationen avpersonifieras bör dock denna risk ha eliminerats. Enligt CODEX (2013) 

fanns det inga frågor i studien som ansågs vara känsliga. I och med detta ansågs studien inte 

medföra någon risk för dess deltagare. Studiens potentiella tillförsel av information med 

möjlighet att förbättra och förändra ansågs motivera studiens genomförande från ett etiskt 

perspektiv. 

 

Kliniska implikationer 

 

Studien belyser aspekter gällande hur god omvårdnad kan uppnås på sjukhus, vilka resurser 

som saknas eller kan framhävas, samt användas för att därmed förbättra omvårdnaden och 

patientsäkerheten. Enligt SSF (2007) har sjuksköterskan en aktiv roll när det gäller att 

upprätthålla och säkra rättvisa, sociala och ekonomiska arbetsförhållanden samt basera detta 

arbete på evidensbaserad kunskap. Då denna studie fokuserar på sjuksköterskans upplevelse 

kan därför dess resultat bli användbart för denna yrkesroll. Studien kan även användas som 

underlag för att argumentera för de ändringar som kan behövas. Då de medverkande delade 

många åsikter oberoende av avdelning kan dessa uppfattningar lyftas fram av en större grupp 

och därmed ge dessa åsikter större tyngd.  

Under arbetets gång har en tydlig bild av arbetsmiljön för sjuksköterskan målats upp av 

informanterna. Denna bild visar på bristande resurser inom organisationen och detta är något 

som behövs mer forskning kring för att identifiera potentiella lösningar till problemen.  
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Överförbarhet 

 

Överförbarheten i arbetet bedöms av författarna som god. Stora delar av svaren som samlades 

in pekade på liknande problem trots varierad arbetsmiljö med olika inriktningar inom vården. 

Detta stärks även med att det är totalt sju olika personers upplevelser där ålder och 

arbetserfarenhet varierade. (Polit & Beck, 2008).  

 

Trovärdighet 

 

Trovärdigheten uppfattades som bra då informanterna inte ansågs ha någon anledning att 

berätta osanningar under intervjuerna. Studien ämnade ta reda på deras individuella åsikter 

och detta är vad som presenterats i arbetet. Dock skulle kontakten med informanterna genom 

avdelningschefen kunna spela en viss roll på informanternas svar. Detta anser författarna dock 

inte var fallet då informanterna blev lovade konfidentialitet och då informanterna visade ett 

intresse av att berätta om deras respektive åsikter. Inget bortfall skedde under 

intervjuperioden. (Polit & Beck, 2008). 

 

Giltighet 

 

Giltigheten anses vara god i arbetet då materialet har arbetats fram genom en dataanalysmetod 

som grundar sig på en erkänd modell via Graneheim och Lundman (2004). Vidare så har 

minimumkravet på antalet informanter uppnåtts. Publicerade vetenskapliga artiklar samlades 

in gällande de berörda ämnen som diskuterades i arbetet och detta förstärker studiens 

giltighet. Utöver detta har processen för att skapa arbetet gjorts tydlig nog för att arbetet skall 

kunna replikeras. (Polit & Beck, 2008). 
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Slutsats 

  

De sjuksköterskor som intervjuades i denna studie upplevdes ha en bra förståelse av vad god 

omvårdnad kan upplevas som. Samtliga påpekade att arbetsmiljön påverkade den omvårdnad 

som utfördes. Tid för patienten och bemanning var viktiga aspekter som lyftes fram av de 

berörda sjuksköterskorna. Kunskap kring rollen som sjuksköterska togs i många fall upp och 

ansågs vara en grund till att få en trygghet i sin yrkesroll. Sjuksköterskorna på detta sjukhus 

tycktes också ha samma åsikter som publicerat vetenskapligt material gällande deras åsikter 

kring omvårdnad. Trots kunskap om vad som behövs för att bedriva god omvårdnad saknade 

man i de flesta fall de resurser för att bedriva omvårdnad på ett sätt som enligt deltagarna var 

önskvärt. Det behövs vidare studier för att kunna komma fram till hur åtgärder för de 

problemområden som finns kan tas fram. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Information 

Presentation av författare, studiens syfte samt frågeställning. 

Information om frivilligt deltagande och konfidentialitet.  

Bakgrund 

Ålder? 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?  

Har du avslutat din inskolning? 

Frågor 

1. Vad är god omvårdnad för dig? 

2. Vad är viktigt för att kunna ge en god omvårdnad? 

Finns dessa resurser på din arbetsplats? 

Vad finns det för hinder? 

3. Vad skulle kunna förbättras i arbetsmiljön? 

4. Är det något annat du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Institutionen för folkhälso – och vårdvetenskap. 

Vårdvetenskap 

Härmed tillfrågas du om att delta i en intervjustudie om sjuksköterskors upplevelse av god 

omvårdnad. 

Vi är två studenter på sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet. Vi går nu sista 

terminen och skall skriva ett examensarbete kring omvårdnad. Arbetet kommer att vara en 

kvalitativ intervjustudie som beräknas vara klart våren 2014.  

Syftet med intervjuerna är att ta reda på vad sjuksköterskor anser är god omvårdnad, vad de 

anser behövs för att nå god omvårdnad och vad de anser kan hindra god omvårdnad. Vi vill 

därför intervjua sjuksköterskor på ett flertal avdelningar. Intervjutiden anpassas till den 

tidsram som fungerar på respektive avdelning och individ men skall dock försöka hållas till 

max 20 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in och raderas efter transkription och analys. 

Allt deltagande är frivilligt och intervjun kan avbrytas när som helst under dess gång. Allt 

material som samlas in behandlas konfidentiellt. Bruket av informationen i arbetet kommer att 

avpersonifieras så att var informant inte kommer att kunna identifieras. Materialet kommer 

enbart att hanteras av författarna samt handledare. 

 

Kontakta oss gärna vid eventuella frågor.  

Fredric de Afonseca   Harriet de Afonseca  

Mail: Fredric.de.Afonseca@gmail.com  Mail: Harriet.de.Afonseca@gmail.com 

Mobil: 0739082900   Mobil: 0735617985 

Handledare:  

Mona Pettersson 

Telefon: 018-471 66 22 

Mobil: 0709-53 24 46 

E-post: Mona.Pettersson@pubcare.uu.se 
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