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I det dagliga omvårdnadsarbetet har undersköterskor och sjuksköterskor ett nära 
samarbete. Tidigare studier fokuserar ofta på sjuksköterskans eller patientens uppfattning 
av god omvårdnad. För att kunna tillgodose patientens behov är det viktigt att ta reda på 
vad undersköterskor anser vara en god omvårdnad. Syftet med studien var att beskriva 
hur undersköterskor upplever god omvårdnad på en ortopedavdelning. En kvalitativ 
analysmetod valdes. Studien omfattar intervjuer med sju undersköterskor på ett sjukhus i 
västra Sverige. I analysen av resultatet framkom fem huvudkategorier som innehåller 
undersköterskornas beskrivning av vad de anser vara en god omvårdnad. Kategorierna är 
Kommunikation, Engagemang, Bemötande, Kunskap och Tillgodose behov. De flesta 
undersköterskorna i studien ansåg att kommunikation och samarbete med annan 
omvårdnadspersonal vara en viktig förutsättning för att kunna ge patienterna en god 
omvårdnad. 
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In the daily care nurses and assistance nurses have a close working relationship. Previous 
studies often focus on what nurses and patients consider to be a good care. To be able to 
provide for patients needs it is important to find out what assistant nurses consider being 
good care. The purpose of this study was to describe assistant-nurses experiences of good 
care in an Orthopaedic clinic. A qualitative analysis method was chosen. The study 
comprises interwiews with seven assistant nurses in one hospital in the west of Sweden. 
The results of the analysis shows five main categories which contains seven assistant 
nurses descriptions of what they consider to be a good care, the categories are: 
Communication, Engagement, Treatment, Knowledge and Provide for ones needs. Most 
assistant nurses in the study considered communication and collaboration with the other 
nursing staff to be an important qualification for providing the patients good care. 
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INLEDNING 
 
Inom vårdarbetet sker ständigt ett nära samarbete mellan undersköterskor och 
sjuksköterskor. Ända sedan utbildningen av undersköterskor kom igång 1946 har denna 
yrkesgrupp varit sjuksköterskans närmaste samarbetspartner inom omvårdnaden. För att 
ett gott samarbete mellan de olika yrkesgrupperna ska kunna fungera krävs det att detta 
byggs in redan i utbildningen. Samarbetet ska vila på en ömsesidig respekt och inge en 
känsla av trygghet i den egna yrkesfunktionen. Gymnasieskolan har ett treårigt 
omvårdnadsprogram som ger en utbildning inom hälso, sjukvård och omsorg. På 
omvårdnadsprogrammet läses dels en del teoretiska ämnen som anatomi, fysiologi och 
sjukdomslära och dels övas praktiska uppgifter där eleverna förbereds för 
omvårdnadsarbete (Jahren Kristoffersen 1998). God omvårdnad handlar om att 
tillmötesgå människor som konsulterar vården på ett sådant sätt att personen upplever 
delaktighet, kontinuitet, integritet och självbestämmande (Gustavsson, 2004). Det gjordes 
1994 i Västerbottens landsting en kvalitetspolicy för god omvårdnad. Där sades att 
omvårdnaden skulle grundas på en humanistisk människosyn. Alltså att alla har lika 
värde, att varje människa är unik, att alla människor är aktivt skapande och tar ansvar för 
sina handlingar. Att människans liv skulle respekteras, självbestämmande integritet och 
att god omvårdnad skulle kännetecknas av kärleksfullhet och engagemang. Det 
bestämdes också att personalens förhållningssätt skulle kännetecknas av att patientens 
bästa sattes i fokus samt att patienter och anhöriga gjordes delaktiga. Patientens och 
anhörigas livsåskådning och levnadsmönster skulle respekteras. Patienters och anhörigas 
resurser skulle frigöras och tas tillvara. Patientens grundläggande behov skulle 
tillgodoses, hans dagliga liv i eget hem, annat boende eller på sjukhus skulle underlättas. 
Bästa möjliga hälsa och/eller friskhet skulle eftersträvas, lidande skulle lindras och det 
skulle ges stöd och tröst, dessutom skulle man möjliggöra en värdig död. Att se, känna, 
vilja, har framför allt att göra med omvårdnad som förhållningssätt. Omvårdnaden som 
förhållningssätt kvalitetsmärker omvårdnaden som handling, det är inte bara vad man gör 
som är viktigt utan också hur man gör det (Norberg, Engström & Nilsson, 1994).  
 
Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan ha förmåga att tillvarata det friska hos 
patienten och tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, 
psykiska som sociala, kulturella och andliga. Sjuksköterskan ska också uppmärksamma 
och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra 
detta genom adekvata åtgärder. I socialstyrelsens allmänna råd (1993:17) står att 
omvårdnad ska planeras och genomföras så att patientens självständighet respekteras och 
behovet av säkerhet och integritet tillgodoses. Grundläggande för omvårdnaden ska vara 
respektfullt patientbemötande. Omvårdnadsarbetet ska främja hälsa och förebygga ohälsa. 
 
En god omvårdnad uttrycker de grundvärderingar som ska gälla inom vården, det är 
därför nödvändigt att ständigt fundera över vilken människosyn vårdarna förmedlar. Det 
är också viktigt att tänka, diskutera och pröva etiska sätt och metoder och att utvärdera 
genom att prata med patienter och anhöriga och vid behov pröva igen. Det är därför 
mycket viktigt att de som arbetar inom vården granskar sitt sätt att förhålla sig till 
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varandra eftersom deras sätt att vara och kommunicera överförs i möter och kontakter 
med patienten (Norberg, et al. 1994). 

BAKGRUND 
 
Enligt Eriksson (1986) kännetecknas vård av –att ansa, leka och lära. I ansningen finns då 
olika handlingar som att tillföra den andre föda, att skydda och påverka olika 
kroppsfunktioner. I den kravlösa ansningen upplever då människan sig vara accepterad 
för sin egen skull, inte för sina handlingars, man bekräftar då patientens individualitet och 
identitet. Eriksson menar att vi i vårt moderna samhälle har tappat det grundläggande 
ansningsmöstret som våra förfäder såg som självklart. Primaterna ansade och vårdade 
varandra ständigt och det ledde till välbefinnande och god hälsa. Eriksson menar att 
ansandet är en kärleksgärning, ett sätt att bekräfta existensen och på olika sätt visa att 
man verkligen bryr sig om den det gäller. Hon menar att ansningens syfte är att ge 
personen i fråga dels kroppsligt välbehag för stunden men också livgivande kraft att växa 
och utvecklas. I ansningen får vårdaren också möjlighet att bli medveten om den andras 
totala situation. Beröring är enligt Eriksson något som ger kraft att leva vidare och därför 
en mycket viktig del av ansningen. Det är viktigt att vårdpersonal tänker på det i mötet 
med patienten. Beröring kan vara att ha ögonkontakt med patienten, att stå nära henne 
eller att direkt beröra henne. Ansningen är enligt Eriksson en estetisk handling som 
formulerar det sköna, vackra och njutbara. Lekandet utgör också ett centralt element i 
vårdandet och används för att uppnå hälsa. Att lära innebär utveckling och förändring, 
vårdarens uppgift är då att underlätta och möjliggöra lärandet. 
 
I en doktorsavhandling av Källerwald (2007) med huvudsyftet att beskriva hur det är att 
vara sjuk i malignt lymfom, samt att belysa vårdandet av dessa patienter, tar man i 
resultatet upp att patienterna är både nöjda och missnöjda med vården de får. Patienterna 
upplevde det inte svårt att få information och kunskap om sjukdomen i sig, men de 
existentiella frågorna var svårare att tala om. Patienterna vågar inte riktigt tro på att 
vårdarna kan samtala om djupare frågor och tror inte att vårdarna har tid. Vårdarna i sin 
tur beskriver det svårt att starta samtal av existentiell karaktär när de riskerar att bli 
avbrutna, av den anledningen kunde sådana samtal skjutas på framtiden. Det är viktigt att 
vårdaren är lyhörd för vad patienten just i den stunden behöver. Ibland har patienten 
behov av distans till sin sjukdom och det kanske hon visar genom att tala om något helt 
annat medan hon vid ett annat tillfälle vill gå in i svåra existentiella frågor. Källerwald 
beskriver att när patienterna blir diagnoser och de existentiella dimensionerna går 
förlorade, sker en objektifiering av patienten och hon fråntas rätten att aktivt medverka i 
processen mot lidandet. Det påpekas att en sådan människosyn lägger grund för ökat hot 
mot människans existens och ger underlag för ytterligare existentiell ovisshet. Patienten 
kan hämta livskraft, känsla av välbefinnande och förmåga att vara delaktig i vården om 
hon uppfattar att vårdaren ser henne som en hel människa. Om vårdaren däremot enbart 
ser henne som en objektiv kropp skapas hos henne ett onödigt lidande. 
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Tidigare Forskning 
Halldorsdottir (1991) beskriver i sin studie olika grader av engagemang som en vårdare 
kan ha för sin patient och hur patienten upplever vårdande och icke vårdande möten på 
ett sjukhus. I studiens resultat framkommer fem olika nivåer av engagemang i mötet 
mellan vårdare och patient, från livgivande till rent livsförstörande beteende gentemot 
patienten. Livgivande mötet beskrivs som den sanna humanistiska nivån av engagemang 
som kännetecknas av den helande kärleken. Detta uttryckssätt innefattar välvilja, 
deltagande, generositet, barmhärtighet och medkänsla. Den lindrar patientens sårbarhet 
och gör henne starkare, det livsgivande uttryckssättet intensifierar också tillväxt 
tillvaratar, förbättrar och möjliggör lärande och helande. Det livsuppehållande 
förhållningssättet kännetecknas av att man erkänner patienten som en individ, det innebär 
att stödja, uppmuntra och trösta. Det påverkar patientens liv i positiv riktning. Den tredje 
formen av engagemang innefattar ett neutralt förhållningssätt till patienten och det 
kännetecknas av att inte påverka patienten i någon riktning varken positivt eller negativt. 
De två sista formerna av engagemang kallas livsförstörande och livsåterhållande båda 
påverkar patentens liv negativt och kännetecknas av att överföra negativ energi som ökar 
patientens sårbarhet. 
 
Emilsson och Sanden (2007) tar upp vad god omvårdnad är i sin studie där syftet var att 
beskriva en grupp sjuksköterskors omvårdnad av vuxna patienter med feber. Den tar upp 
omvårdnad ur ett sjuksköterskeperspektiv och sammanfattar den följande: när patienten 
får vara med och bestämma vad som ska göras, patientens behov styr 
omvårdnadsåtgärderna, medicinsk vård som att ge läkemedel, fysiska 
omvårdnadsåtgärder som avtvättning, psykiska omvårdnadsåtgärder som att stödja 
patient och bra omvårdnad utan närmare förklaring. De flesta sjuksköterskor ansåg att 
god omvårdnad innebar att göra fysiska omvårdnadsåtgärder, 32 sjuksköterskor angav att 
god omvårdnad var medicinsk vård. Psykiska omvårdnadsåtgärder togs upp av 23 
sjuksköterskor när de beskrev god omvårdnad, att tillgodose patienters behov var god 
omvårdnad för 22 sjuksköterskor. Av de 55 sjuksköterskor som svarade, ansåg 10 att 
följa patienters åsikter ingick i att ge god omvårdnad. 

 

I en studie av Berg, Suhonen och Idvall (2007) kartläggs patienter på ortopedavdelning 
och deras beskattning av omvårdnad vid användandet av en individualiserad 
omvårdnadsskala. Syftet med studien var att beskriva patienternas beskattning av hur 
individualiteten i omvårdnaden var understödd under specifika sjuksköterskeåtgärder och 
hur individualiteten uppmärksammas under sjukhusvistelsen. Resultatet visar att 86% av 
de tillfrågade i studien höll med om påståendet att  det är viktigt att sjuksköterskan som 
ger omvårdnad, behandlar patienten som en individ, 59% sade sig upplevt den typen av 
omvårdnad på avdelningen. 

 

Atree (2000) har gjort en studie där syftet var att undersöka patienters och anhörigas 
uppfattning om omvårdnad och att identifiera nyckelkriterier för att kunna utvärdera en 
god omvårdnad. Studien handlar om patienters och anhörigas upplevelser och perspektiv 
av god och inte så god kvalitet på omvårdnad, att patient och anhöriga beskriver god 
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omvårdnadskvalitet som en individualiserad patientfokuserad vård relaterad till deras 
behov. Att få en god kvalitet på omvårdnaden upplevdes positivt och gav patienten en 
känsla av att bli genuint vårdade och omhändertagna, vilket underlättade utvecklingen av 
tillit och förtroende mellan patient och vårdare. 

 

Suhonen, Välimäki, Katajisto och Leino-Kilpi (2005) har gjort en studie med syftet att 
undersöka förutspådda förhållanden mellan individualiserad omvårdnad och patientens 
tillfredsställelse, patientens självbestämmande och hälsorelaterad livskvalitet. Resultatet 
av studien framhävde att en individualiserad omvårdnad bidrog till positiva resultat för 
patienten, som tillexempel patientens tillfredställelse med omvårdnaden, patientens 
upplevelse av självbestämmande och uppfattning av hälsorelaterad livskvalitet.  

 

Von Essen och Sjöden (2003) har i sin studie beskrivit vad patienter och sjuksköterskor 
uppfattar som mycket viktigt och mindre viktigt i omvårdnaden av patienter. Resultatet 
visade att patienterna rankade klinisk kompetens ”know-how” högst medan 
sjuksköterskorna rankade egenskaper som kärnfullhet, tillgivenhet till patienterna vara 
den viktigaste ingrediensen i omvårdnadsarbetet, resultatet markerar tydligt skillnaden 
hur patienter och personal uppfattar vad som är god omvårdnad. 

 

Jackson (2004) vill i sin studie identifiera huvudkomponenterna av en bra dag på jobbet 
och vilka upplevelser som har positiv effekt på nyutexaminiserade sjuksköterskor en 
arbetsdag. Syftet med studien var att ge förklaringar av deras upplevelser och 
beskrivningar av vad en bra dag på jobbet kan innehålla. Man vill också ge förklaringar 
på hur en bra dag på jobbet fick dem att se på omvårdnaden. I resultatet kunde sex 
huvudkategorier identifieras ”göra något gott”, ”goda relationer med patienterna”, 
”känslan av att ha uträttat något”, ”få arbetet gjort”, ”man behöver samarbete”, den 
underbara känslan i slutet av dagen” dessa komponenter blev identifierade och bekräftade 
av deltagarna som viktiga faktorer som innefattar en bra dag på jobbet. Att känna 
patienten på ett personligt plan och känna till deras behov och förutsättningar har i 
undersökningen identifierats som en av huvudkomponenterna i en bra dag på jobbet. 
Vikten av ett gott samarbete med övrig omvårdnadspersonal betonades, studien kom fram 
till att små team med en som leder arbetet kan ge en bättre omvårdnad. Bra samarbete har 
visat sig inte bara vara bra för att man blir nöjdare på jobbet utan det höjer också 
patientens upplevelse av att få god omvårdnad. 

 

Holst, Sparrman och Berglund (2003) har i sin studie beskrivit en grupp sjuksköterskors 
upplevelser av mötet med döende patienter på somatiska vårdavdelningar och hur de 
hanterar dessa upplevelser. I resultatet framkom sex teoretiska koder: god omvårdnad, 
bemötande, mod trots rädsla, relation till patienten, sjuksköterskans hantering av 
svårigheter och faktorer som har betydelse i mötet. God omvårdnad innebar enligt studien 
att kunna lindra smärta på olika plan fysiskt, psykiskt, socialt och existensiellt. Det 
framkom att kommunikationen var grundläggande i det mänskliga mötet och förståelsen 
mellan människor, det goda samtalet uppkommer i mötet mellan sjuksköterska och 
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patienten, vilket får patienten att känna sig förstådd och sedd som person. För att en god 
kommunikation ska kunna äga rum måste sjuksköterskan vara lyhörd och kunna se och 
tolka både verbala och icke verbala signaler från patienten. Det påpekas att en bra 
relation till patienten underlättar mötet, allt blir lättare ju mer sjuksköterskan och 
patienten lär känna varandra. 

 

Problemformulering 
Omvårdnadsarbetet på en ortopedavdelning utförs av undersköterskor och sjuksköterskor. 
För ett gott samarbete ska bli möjligt krävs en ömsesidig respekt och att samarbetet ska 
vila på en känsla av trygghet. För att uppnå en god kvalité på omvårdnaden av patienten 
krävs att dessa yrkesgrupper arbetar mot samma mål. Tidigare forskning beskriver ofta 
god omvårdnad som en patientfokuserad individualiserad vård och den betonar att det är 
viktigt att sjuksköterskan som ger omvårdnaden behandlar patienten som en individ och 
ser dennes behov. Fler studier visar på att en individualiserad omvårdnad har positiva 
resultat för patienten, som tillexempel patientens tillfredsställelse och självbestämmande. 
Men det finns också studier som visar att de flesta sjuksköterskor anser att god 
omvårdnad innebär att göra fysiska omvårdnadsåtgärder, där bara ett fåtal ansåg att följa 
patienternas åsikter ingick i att ge en god omvårdnad. I tidigare forskning jämförde man 
också sjuksköterskors och patienters syn på god omvårdnad. Studien pekade på en tydlig 
skillnad i synen på vad god omvårdnad innebär. Patienter rankade klinisk kompetens 
högst medan sjuksköterskorna rankade andra egenskaper högre, tillexempel tillgivenhet 
och uttrycksfullhet. En studie beskrev vad sjuksköterskor upplever som positivt en dag i 
omvårdnadsarbetet. I resultatet framkom kategorier som att göra något gott och goda 
relationer med patienterna. Tidigare forskning tar ofta upp god omvårdnad ur ett patient 
perspektiv och ur ett sjuksköterske perspektiv och vad dessa grupper anser ingår i 
begreppet god omvårdnad. Vi vill därför med vår studie beskriva hur undersköterskan 
upplever god omvårdnad på en ortopedavdelning och vad denna professionsgrupp anser 
ingår i begreppet god omvårdnad. 

SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva hur undersköterskor upplever god omvårdnad på en 
ortopedavdelning. 

 

METOD 
 

Val av metod 
Enligt Kvale (1997) är syftet med en kvalitativ forskningsintervju att erhålla 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 
mening. 
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För att få en ökad förståelse och kunskap om vad undersköterskan upplever som god 
omvårdnad, valdes att göra en kvalitativ intervjustudie, en livsvärldsstudie för att få fram 
undersköterskans upplevelse av vad som är god omvårdnad. 

Urval 
För att få ett resultat som fångar undersköterskornas upplevelser så bra som möjligt, 
bestämdes att inklusionskriteriet för deltagande var att arbeta som undersköterska på 
ortopedavdelningen. Antalet anställningsår hos informanterna skulle vara varierande, från 
de senast anställda undersköterskorna till undersköterskor som arbetat längre på 
avdelningen. Kontaktpersonen på avdelningen hade detta i åtanke när hon frågade efter 
personer som ville bli informanter och spridningen av ålder och anställningstid blev bred.  
 

Genomförande 
Kontakt med avdelningsansvarig på ortopedavdelning togs skriftligt (bilaga 1) och 
muntligt där denne informerades om studiens syfte. Det fanns en kontaktperson på 
avdelningen, som blev ombedd att tillfråga tio undersköterskor om deltagande, hon fick 
kontakt med åtta undersköterskor på vald ortopedavdelning som ville medverka varav en 
uteblev. Sju intervjuer med undersköterskor genomfördes på en ortopedavdelning i Väst 
Sverige. Tid och plats för intervjuerna bestämdes av informanterna, intervjuerna 
genomfördes ostört i samtalsrum i anslutning till avdelningen. Enligt Trost (2005) ska 
miljön för intervjun vara så ostörd som möjligt och dessutom ska informanten känna sig 
trygg i miljön. Intervjuerna spelades in på bandspelare, de första två intervjuerna fick 
tjäna som provintervjuer och frågorna formulerades om efter dem, för att tydliggöra 
syftet med studien. Under provintervjuerna deltog båda intervjuarna varav den ena 
fungerade som observatör, de övriga intervjuerna genomfördes med en intervjuare 
närvarande.  
 

Analys av data 
Enligt Dahlberg (1997) består dataanalysen av tre faser som hon beskriver som helhet-
delar-helhet. Den första fasen är den bekantgörande fasen då forskaren läser igenom 
datamaterialet för att få en första förståelse av den. I den andra fasen delas texten upp i 
mindre delar för att få en fördjupad förståelse för texten. I den tredje fasen behandlas 
texten åter som en helhet. Då sammanställs analysen och resultatet, till exempel kan 
innebördskategorier beskrivas. När intervjuerna var avslutade och inspelade på band 
gjordes en transkribering av banden. Banden lyssnades av och skrevs ut ordagrant på 
ordbehandlare. Därefter lästes intervjuerna igenom av bägge intervjuarna var för sig, för 
att förstå textens helhet. Därefter gjorde var och en för sig en sökning i datamaterialet av 
det som kändes viktigt ur studiens syfte. Allt skrevs upp av båda forskarna var för sig för 
att sedan sammanställas i ett gemensamt dokument. Sedan tog vi gemensamt ut 
innebördskategorier ur materialet som överensstämde med studiens syfte. Av dessa 
kategorier sammanställdes ett resultat som sedan styrktes med citat ur intervjuerna. 
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Etiska aspekter 
Ett informationsbrev skickades till avdelningsansvarig där studien skulle genomföras där 
syftet med studien framgick. Av brevet framkom att bandspelare skulle användas, 
intervjuns längd och att det var konfidentiellt. Ett informationsbrev skickades även till 
undersköterskorna där man kunde anmäla sig för deltagande. I brevet framkom studiens 
syfte men också att det var en intervjuare närvarande, att det var fritt att avbryta 
deltagande när man ville och att materialet skulle behandlas konfidentiellt så att 
obehöriga inte kunde ta del av den. 
 
Informerad samtycke betyder bland annat att man informerar undersökningspersonerna 
om undersökningens generella syfte, om hur undersökningen är upplagd i stort. 
Informerat samtycke innebär också att undersökningspersonerna deltar frivilligt i 
projektet och har rätt dra sig ur när som helst, så att det inte blir fråga om något 
otillbörligt inflytande eller tvång (Kvale 1997). 
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RESULTAT 
 
Studiens resultat visar sju undersköterskors upplevelser av vad en god omvårdnad 
innebär. Ur analysen kan fem huvudkategorier urskiljas dessa är; kommunikation, 
engagemang, bemötande, kunskap, tillgodose behov. Citat från intervjuerna används för 
att styrka undersköterskornas beskrivningar av god omvårdnad. 
 

Kommunikation 
Kommunikationen i omvårdnadsarbetet är en av de grundläggande förutsättningarna för 
att kunna ge en god omvårdnad. Att lyssna är en viktig del av kommunikation, och även 
att tro på patienten, att ta henne på allvar. En bra kommunikation möjliggör ett gott 
samarbete som också är en av grundförutsättningarna för en god omvårdnad. I 
sjuksköterskans rapportering får undersköterskorna de första uppgifterna om patientens 
tillstånd, därför är det viktigt att kommunikationen inte brister här. Det får inte glömmas 
bort att även kommunikationen mellan personalen under arbetets gång är viktig. Här 
beskriver undersköterskorna olika situationer där kommunikationen kan ha en avgörande 
betydelse för omvårdnaden. Det beskrivs av undersköterskorna hur viktigt det är att 
uppmärksamt lyssna och visa att man bryr sig om just vad denne patient vill och har för 
behov, och hur patienten då blir nöjdare med vården. 
 
”att patienterna brukar bli ganska nöjda när man lyssnar aktivt när man tar hand om 
patienten alltså så att man senare kan komma tillbaka och fråga frågor som är 
personliga, då reagerar de mer som att de betyder nånting för en, så de är mycket 
nöjdare med vården”. 
 
Att patienter ibland inte blir trodda eller lyssnade på, ansågs av några undersköterskor 
vara motsatsen till god omvårdnad. Man ska inte ifrågasätta smärtpatientens upplevelse 
av sin smärta. Undersköterskor beskrev hur viktigt det är att ta det patienten säger på 
allvar. 
 
”många, många patienter särskilt ryggpatienter då blir inte trodda alla gånger och det 
är ju inte god omvårdnad”. 
 
Bra samarbete ansågs av de flesta undersköterskor vara grunden för att kunna ge god 
omvårdnad. Undersköterskor beskrev vikten av att känna stöd av övrig personal när en 
patient och dess anhöriga behöver extra stöttning. 
 
”alltså om man har ett bra samarbete, och det är ett väldigt bra samarbete vi har på 
avdelningen, så kan man gå på ett sånt läge att man har en döende, som behöver mycket 
tid och anhöriga som behöver stöttning. Så känner man att man har stöd av de andra, 
man kan gå ifrån och ägna sig åt enbart den, även om det är mycket att göra på 
avdelningen som helhet, kan man ge den patienten mer, om man har ett bra 
samarbetsklimat”. 



 

 9 

 
Undersköterskor beskriver en del sjuksköterskors bristande intresse för att delta i basala 
omvårdnadsåtgärder, vilket enligt dem leder till bristande kännedom om patienternas 
tillstånd och vad de har för behov. 
 
”och många vill inte va med i omvårdnaden, de har läst till sjuksköterska och dom vill 
inte ha undersköterskearbeten. Det där att hjälpa på toaletten och tvätta och det, är ju 
inte jätteroliga saker, det är det ju inte. Men det är ju sånt som måste göras därför 
känner de heller inte patienterna och vet oftast inte vad de klarar av och vad de inte fixar, 
liksom i hygien och påklädning och såna saker”. 
 
Sjuksköterskerapportens betydelse beskrevs av undersköterskorna som en av de 
grundläggande förutsättningarna för att kunna ge en god omvårdnad. Vikten av att få rätt 
instruktioner vid rapporten och från anhöriga angående patientens behov och matvanor 
betonades.  
 
”att god omvårdnad ingår att behandla personen på bästa sätt, att man ska observera 
och rapportera vidare, avvikelser från normalt eller vad som ligger normalt hos just den 
patienten”  
 
Undersköterskor beskriver situationer där rapporteringen har brustit, en patient som var 
psykiskt sjuk blev onödigt hårt bemött då personalen inte kände till hennes psykiska 
sjukdom. 
 
”vi hade alltså inte fått veta att hon var psykiskt sjuk. Det borde man ju kunna se då när 
man jobbat länge i sjukvården men ibland gör man faktiskt inte det, det är ju ett exempel 
då på dålig kommunikation”. 
 
Några av undersköterskorna tog även upp betydelsen av att ha en dialog med övrig 
personal under arbetets gång. Detta ansågs viktigt då det kan ske förändringar i patientens 
tillstånd. 
 
”det är ju dels den rapporten och även när man samtalar med varandra, så kallad 
informell rapportering så är det ju jätteviktigt”. 
 

Engagemang 
Undersköterskorna beskriver vad de anser ligga i deras eget ansvar i omvårdnadsarbetet. 
Att engagera sig och ta egna initiativ är en betydande del i omvårdnadsarbetet, och att 
engagera sig och göra det lilla extra för patienten, ansågs också som en viktig del. Att 
göra sitt bästa för patienten, och känna tillfredställelse med sitt arbete förknippades med 
god omvårdnad. Att även undersköterskans egna personlighet speglar sig i 
omvårdnadsarbetet betonas. Undersköterskor berättade om personlighetens betydelse i 
omvårdnadsarbetet och vikten av att engagera sig i sitt arbete. 
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”sen är det ju hur man är som människa, om man är en känslomänniska eller om man 
går hit…….ja för att arbeta av sin lön, finns ju alla sorter”. 
 
Undersköterskor tar upp olika grader av engagemang, att god omvårdnad kan handla om 
att ställa upp för patienten och engagera sig lite extra. 
 
”att man ställer upp och går och handlar till exempel, att de får en tidning, ett korsord 
eller någonting. Det här är ju bara om man hinner, men att ha viljan och gå ner och göra 
det då”.  
 
Att ta egna initiativ utan att patienten behövde be om hjälp, sågs av flera undersköterskor 
som en del av den goda omvårdnaden. Det påpekades speciellt av undersköterskorna hur 
viktigt det var att avlasta patienten, så att denne inte kände sig i vägen och att man kunde 
göra detta genom att själv ta initiativet till en åtgärd. Undersköterskorna upplevde själva 
att en patient som ringer mycket, får mer tid än någon som inte kräver så mycket 
uppmärksamhet och då kan det upplevas väldigt positivt med bara en liten åtgärd, som 
undersköterskan gör på eget initiativ. 
 
”det när man själv tar initiativ så att patienten slipper be om det, att man ser det, att man 
upptäcker saker själv, att de slipper besvära då blir de väldigt glada, och det är ofta 
väldigt enkla saker. Man kan ibland se på patienterna att de har ont också, utan att de 
säger nåt”. 
 
Flera undersköterskor beskrev det som en tillfredställelse med att känna att de själva gjort 
sitt bästa för patienten och de anhöriga. Man kan då också få feedback av patienten eller 
de anhöriga när de går hem eller efter utförd åtgärd. 
 
”om man har gjort en bra omvårdnad, får man oftast att patienten talar om det för en. 
Att en har gjort ett bra jobb, att han är nöjd och så vidare”. 
 

Bemötande 
Undersköterskor berättar om attityder och vilken effekt personalens attityder kan ha på 
omvårdnaden av patienterna. Undersköterskornas syn på hur viktigt det är att ha en 
empatisk förmåga att kunna sätta sig in i patienternas behov och känslor. Men också hur 
viktigt det är med självkännedom angående de egna attityderna. Att få en god relation till 
de anhöriga beskrevs vara av stor betydelse likväl som relationen mellan undersköterska 
och patient. Vad som sägs på rapporten och mellan personalen i omvårdnadsarbetet kan 
påverka den övriga personalens attityd till en patient, vilket i sin tur kan ha en negativ 
effekt på omvårdnaden. Undersköterskor uttrycker sig angående hur rapporten bör ges. 

 
”när man rapporterar vad som har vart på ett mera neutralt sätt, det är ganska viktigt”. 
 
Undersköterskor beskriver vikten av att genom sin attityd inte lägga en grund för dålig 
omvårdnad. Alla bör få möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om patienten. 
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”en sak som jag tycker är jätteviktig är ju den allmänna attityden till patienter och den 
allmänna attityden till jobbiga patienter”. 
 
Men det hör även till de grundläggande förutsättningarna för att en god omvårdad ska 
kunna ges, att man har en positiv attityd. Detta beskrevs på följande sätt. 
 
”och även se till att va trevlig och artig”. 
 
Undersköterskorna beskriver att empatisk förmåga är en viktig tillgång i vården, då de 
behöver kunna förstå andra människors behov och känslor, det är nödvändigt för att bli 
en god vårdare och kunna ge en god vård. Undersköterskorna beskriver hur empatisk 
förmåga ger förutsättningar för en god omvårdnad. 
 
”alltså god omvårdnad för mig är att kunna sätta sig in i dom patienterna som kommer 
in hur de känner och mår”. 
 
Undersköterskor betonade vikten av att förstå skillnaden på vad patienten känner och vad 
man känner själv. Undersköterskorna betonade vikten av att vara medveten om detta, för 
att kunna göra rätt omvårdnadsåtgärder. Då kan man hela tiden utgå från patientens 
behov istället för hur man själv känner. 
 
”att om en del patienter fryser och vill ha mer på sig och andra är väldigt varma och vill 
ingenting ha på sig, att man då lyssnar och inte går efter vad man känner själv. Det är 
väldigt lätt att är man frusen själv, så lägger man på patienten en extra filt, är man 
väldigt varm då plockar man av dem. Det är väldigt lätt att man går efter hur man 
känner själv då, så man är medveten om det då”. 
 
Några undersköterskor ville mer utgå från hur de själva skulle vilja bli behandlade och 
behandla patienten utifrån det. 
 
”ja försöker se sig själv, det är jag som ligger där och behöver vård och sen behandlar 
personen utifrån det”. 
 
Enligt resultatet i vår studie har vårdrelationerna en stor betydelse för patientens 
välmående, undersköterskans relation till patienten såväl som undersköterskans relation 
till de anhöriga. Undersköterskor beskriver betydelsen av att ge god omvårdnad, på 
sådant sätt så ett gott intryck ges inför de anhöriga. Detta är viktigt med tanke på att de 
anhöriga ofta är oroliga för patientens tillstånd.  
 
”ja att patienten har det så bra som möjligt, att deras behov är tillgodosedda så gott det 
går, det är svårt att göra alla nöjda och så men, att de sitter bra och ligger bra eller är 
mätta och belåtna och ja det är rent och snyggt omkring dem, ja och att besökare som 
kommer ska få ett bra intryck, att deras anhöriga inte ska tycka att de ser ovårdade ut, att 
patienten ska må bra, hel och ren”. 
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Relationen mellan patienten och undersköterskan kan handla om mer än basal omvårdnad, 
det spontana samtalet kan vara en viktig del i att få patienten känna ett ökat 
välbefinnande. 
 
” till exempel om man har en äldre patient så kan man fråga, ja om tiden tillåter i den 
mån då. Prata med de om vad gjorde du som ung då, så får man då hela deras 
livsberättelse. Det är roligt att höra på, sånt som var för jättemånga år sen. Och de 
njuter när de får berätta hur det var. Så att de får berätta, att så här var det på min tid”. 
 

Kunskap 
Undersköterskorna beskriver betydelsen av specifika omvårdnadskunskaper inom sitt 
ansvarsområde. Ha kunskap och att vara noggrann i sitt arbete är viktiga delar för att 
kunna ge en god omvårdnad. Att vara noggrann i sitt arbete sågs som en viktig bit av 
flera undersköterskor. Undersköterskor betonade noggrannhetens betydelse i 
omvårdnadsarbetet och att utföra omvårdnadsåtgärder på ett korrekt sätt. 
 
”jag måste va noga med mitt arbete inte bara vad jag gör, med omläggningar eller vård 
utan jag måste göra på rätt sätt”. 
 
Den specifika kunskapen om just sin patientgrupp i detta fall ortopedpatienter, är en 
viktig grund i omvårdnadsarbetet. Hur viktig kunskapen är i det praktiska utförandet tas 
upp här. 
 
”god omvårdnad är ju kunskap, man vet vad man ska göra med en patient, vad… här ute 
på ortopeden måste man ju veta tillexempel hur man vänder en patient, när man tar på 
en patient som har brutna armar och ben, tar på kläder så måste man göra det på ett bra 
sätt, ha kunskap om hur man gör det så smidigt och bra, så smärtfritt för patienten som 
möjligt”.  
 
Undersköterskorna poängterade vikten av att ha kunskap om sina arbetsuppgifter inom 
det egna ansvarsområdet. Det handlar enligt undersköterskorna om rena 
omvårdnadsåtgärder medan sjuksköterskor får ta den medicinska biten. 
Ansvarsfördelningen beskrevs på följande sätt. 
 
”ja det är att se till att de inte ligger och våndas och hjälpa de ändra ställning när de 
ligger obekvämt då. Och hjälpa de med annat så får sköterskorna ta det medicinska”. 

Tillgodose behov 
Undersköterskorna beskriver hur viktigt det är att tillgodose patienternas olika behov. 
Såväl de mer basala behoven som sömn och föda till att göra dem delaktiga i vården. Att 
ta sig tid både med patienten när han har behov av någon som bara är närvarande, men 
även de anhörigas behov ingår i en god omvårdnad. Samtliga undersköterskor ansåg att 
basal omvårdnad var en stor och viktig del av deras arbete. Nutritionen och även att 
patienten har det bekvämt beskrivs av undersköterskor. 
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”ja att patienten har det så bra som möjligt, att deras behov är tillgodosedda så gott det 
går, det är svårt att göra alla nöjda och så men, att de sitter bra och ligger bra eller är 
mätta och belåtna”. 
 
Den personliga hygienen beskrevs som något viktigt och även att få sköta sina behov som 
en viktig del av god omvårdnad. 
 
”att patienten är ren och sen ja få hjälp till toaletten”. 
 
Sömnen ansågs också som en grundläggande del av patientens basala behov. 
 
”och att han har kunnat sova en hel natt”. 
 
Det är viktigt med helhetssyn i vårdarbetet, så att patienten inte bara ses som en diagnos. 
Resultatet av studien pekar på vikten av att se hela patienten, som en del i 
omvårdnadsarbetet. 
 
” som jag ser det, så en god omvårdnad, det är att se hela patienten. Du ska kunna se 
hela patientens behov alltså, man ska kunna se…..alltså det är inte bara det där lilla när 
man kommer in, utan du ska kunna se helheten hos den här patienten”. 
 
Det ansågs viktigt att låta patienten göra så mycket som möjligt själv, om 
undersköterskan gör för mycket åt patienterna finns risken att de blir passiviserade. 
 
”att få chansen kunna göra så mycket som möjligt själv, det är ju lätt annars när man 
kommer in på sjukhus att man inte kan göra någonting som man kunnat göra förut, så 
man släpper det”. 
 
Det är viktigt att patienten hela tiden blir informerad om vad man ska göra och varför, för 
att få henne att känna sig delaktig i vårdåtgärderna. 
 
”jag anser att god omvårdnad är när man arbetar utifrån patientens behov, och hela 
tiden… så att patienten är med på vad man ska göra i sin omvårdnad och att man alltid 
berättar vad man ska göra”. 
 
Undersköterskor tog upp hur viktigt det var att ta sig tid med patienten, att de då blir 
lugnare. Det kom upp exempel på att man kunde klara en patient som mådde dåligt och 
hade ont genom att sitta hos denne och prata lugnande. 
 
”vi hade en patient som hade gjort operation, väldigt ont i foten hade han och kunde inte 
smärtlindras ordentligt. Men då gjorde vi så här att vi försökte ta den stunden gå in och 
sätta sig hos honom istället och försöka prata lugnt och sansat. Prata lite med han liksom, 
bara finnas, bara hålla i han lite grann och så, och under tiden som jag satt där så gick 
han bara ner så här lugnt och somnade lugnt då”. 
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Även de anhöriga har behov av tid och stöd när deras nära är svårt sjuk och kanske 
döende. Då är det viktigt att det finns extrapersonal om de anhöriga behöver sova, 
alternativt att man omfördelar arbetet på sådant sätt att någon får ägna sig mer åt just den 
patienten och hennes anhöriga. 
 
”anhöriga brukar ju ibland fråga oss om vi kan ordna någon som kan sitta hos deras 
anhöriga, om de inte riktigt orkar”. 
 
Det kan vara viktigt för en patient att inte bli lämnad ensam, speciellt i slutskedet av livet. 
En döende patient som verkade vara omedveten om sin omgivning, var trots allt 
medveten på något sätt, och behövde någon hos sig. 
 
”tog hans hand och fukta lite på pannan och läpparna och så fick han hålla min hand 
och då märkte jag faktiskt att han ville ha min hand hela tiden”. 
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
För att beskriva undersköterskors upplevelse om vad som är god omvårdnad 
genomfördes en intervjustudie. Fördelarna med denna studieform var att 
undersköterskornas subjektiva upplevelse kunde beskrivas. Det visade sig vid 
litteratursökningen att artiklar med undersköterskans perspektiv var svåra att hitta, då 
tidigare forskning ofta är ur ett sjuksköterskeperspektiv, men detta kan även bero på att 
det finns olika benämningar på yrkestiteln undersköterska på olika håll i världen. Vi 
inledde intervjuerna med två provintervjuer, då två intervjuare var närvarande, den ena då 
endast som observatör. Två intervjuare upplevdes dock som negativt för den intervjuade 
då denne hade svårt att bestämma sig vem hon skulle fokusera på. Trost (2005) skriver att 
risken med två intervjuare ligger i att den intervjuade kan känna sig i underläge och att de 
som intervjuar får ett slags maktövergrepp. I vissa fall kan det ur intervjuarens synpunkt 
vara en fördel att ha sällskap av en erfaren kollega, i vissa situationer kan även för den 
intervjuade vara lämpligt att vara två intervjuare tillexempel innan ett förtroende har 
hunnit byggas upp eller när ämnesområdet är känsligt (Trost 2005). Vid resten av 
intervjuerna har endast en intervjuare varit närvarande, för att den intervjuade ska ha en 
person att fokusera på och inte ska känna sig i underläge. Vid intervjuerna användes 
bandspelare så materialet kunde lyssnas igenom ordentligt av båda författarna efteråt och 
för att kunna transkribera materialet noggrant. Undersköterskorna hade själv fått välja 
plats och tid för intervjun, för att känna sig mer bekväma med situationen. Urvalsgruppen 
bestod av sju undersköterskor från samma ortopedavdelning, där undersköterskornas 
ålder och yrkeserfarenhet var varierade. Vi använde oss av en kvalitativ halvstrukturerad 
intervju och hade hjälp av intervjuguide (bilaga 4). Alla undersköterskorna fick därför 
liknande frågor och vi kunde hålla fokus på syftet i studien. Analysen av datamaterialet 
gjordes enligt Dahlberg (1997) som beskriver analys av data som helhet-delar-helhet. 
Den metoden passade bra för vår studie där vi läste igenom hela intervjumaterialet, tog 
sedan ut bärande begrepp som representerar delarna. Sedan sammanställdes delarna till 
en ny helhet som var resultatet i vår studie Resultatet styrktes sedan med citat ur 
intervjuerna. Trovärdigheten i vår studies resultat ligger i att vi strävat efter att ge 
undersköterskorna liknande frågor och sedan objektivt försökt återge undersköterskornas 
egna beskrivningar. Frågorna som användes finns med i materialet (bilaga 4). Enligt 
Trost (2005) anger forskaren ibland i avrapporteringen hur han har ställt sina frågor och 
följdfrågor, för att en öppenhet ska finnas så att läsaren ska kunna avgöra om 
intervjumaterialet är trovärdigt. 

Resultatdiskussion 
Tidigare forskning tar ofta upp omvårdnad ur ett sjuksköterskeperspektiv eller ur ett 
patientperspektiv. Det saknas studier som beskriver undersköterskans upplevelse av vad 
god omvårdnad innebär. Vi har därför i vår studie valt att beskriva god omvårdnad ur ett 
undersköterskeperspektiv. Vi har då sett att arbetsuppgifterna delvis skiljer sig mellan 
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undersköterskor och sjuksköterskor, därför kan deras syn på vad en god omvårdnad 
innebär skilja sig. 
 
I vår studie fann vi att undersköterskorna ansåg bra kommunikation vara en 
grundläggande förutsättning för att kunna ge en god omvårdnad. Att inte lyssna på och 
tro på patienten ansågs av undersköterskorna i vår studie vara motsatsen till god 
omvårdnad och kunde leda till onödigt lidande. Det framkom också i studien hur viktigt 
det var att uppmärksamt lyssna på patienten för att visa att man bryr sig, detta ansågs leda 
till att patienten blev nöjdare med vården. I en studie av Holst et al. (2003) framkom det 
att kommunikationen är en viktig del i det mänskliga mötet. För att en god 
kommunikation skulle kunna äga rum var sjuksköterskorna tvungna att både vara lyhörda 
och kunna se och tolka verbala och icke verbala signaler från patienten. Forskarna fann 
att en bra relation till patienten underlättar mötet, allt blir lättare när sjuksköterskan och 
patienten lär känna varandra. Båda studiernas resultat pekar på att en god kommunikation 
mellan vårdare och patient leder till att patienterna blir nöjdare med vården och därmed 
har en god omvårdnad uppnåtts.  
 
Enligt resultatet i vår studie ansåg de flesta undersköterskor att bra samarbete och att 
känna stöd från övrig personal var grunden för att kunna ge en bra omvårdnad. Jahren 
Kristoffersen (1998) beskriver undersköterskorna som sjuksköterskornas närmaste 
samarbetspartner i omvårdnadsarbetet och menar att ett gott samarbete mellan dessa 
parter ska vila på en ömsesidig respekt, som i sin tur ska ge en känsla av trygghet i sina 
respektive yrkesfunktioner. Dessa resultat styrks även av Jackson (2004) som också 
beskriver vikten av hur ett bra samarbete påverkar dels personalens upplevelse av 
tillfredställelse på arbetet och dels patienternas upplevelse av att få god omvårdnad. Men 
i vår studie framkom också att det ibland fanns ett bristande intresse från 
sjuksköterskornas sida att delta i den basala omvårdnaden, detta ansågs av 
undersköterskorna leda till bristande patientkännedom hos sjuksköterskorna. 
 
Undersköterskorna i vår studie tar upp att helhetssynen är en viktig del i vårdarbetet, och 
att patienten inte får ses enbart som en diagnos. Undersköterskorna betonade också vikten 
av att hela tiden informera patienterna om omvårdnadsåtgärder för att ge de en känsla av 
delaktighet. Detta styrks av (Källerwald 2007) som i sin doktorsavhandling beskriver att 
när patienterna blir diagnoser och de existentiella dimensionerna går förlorade, sker en 
objektifiering av patienten. Forskaren anser att patienten kan hämta livskraft, känsla av 
välbefinnande och förmåga att vara delaktig i vården om hon uppfattar att vårdaren ser 
henne som en hel människa. Båda studiernas resultat visar hur viktigt det är med 
helhetssyn inom vården och att inte se patienten enbart som en diagnos. 
 
Vikten av att vara närvarande togs upp av undersköterskorna i vår studie. Några 
undersköterskor tog upp vikten av att ge patienten fysisk kontakt som att hålla i handen. 
Detta beskrevs av undersköterskorna ha en lugnande effekt på patienterna och att det 
upplevdes ge patienterna en känsla av att inte bli lämnade ensamma. Enligt Eriksson 
(1986) är ansandet en kärleksgärning, ett sätt att bekräfta existensen och på olika sätt visa 
att vårdaren verkligen bryr sig om den det gäller. Hon menar att ansningens syfte är att ge 
personen i fråga dels kroppsligt välbehag för stunden men också livgivande kraft att växa 
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och utvecklas. Hon beskriver också beröring som något som ger kraft att leva vidare och 
därför en mycket viktig del av ansningen. Hon betonar att det är viktigt att vårdpersonal 
tänker på det i mötet med patienten. Beröring kan enligt Eriksson också vara att ha 
ögonkontakt med patienten, att stå nära henne eller att direkt beröra patienten. Resultatet i 
vår studie att närvaro och fysisk kontakt är viktigt stämmer överens med Erikssons 
beskrivning av beröringens betydelse för att ge patienten känsla av välbehag. 
 
I vår studie fann vi att undersköterskor ansåg de specifika kunskaperna vara en viktig del 
i omvårdnadsarbetet för att kunna utföra omvårdnadsåtgärder på ett korrekt sätt, även 
noggrannhetens betydelse lyftes fram i det praktiska utförandet. Von Essen och Sjöden 
(2003) beskriver i sin studie en tydlig skillnad i vad patienter och sjuksköterskor 
uppfattar som viktigt för att uppnå god omvårdnad. Patienterna beskrev klinisk kunskap 
som viktigast, medan sjuksköterskorna beskrev egenskaper som kärnfullhet och 
tillgivenhet till patienterna vara den viktigaste egenskapen i omvårdnadsarbetet. 
Sjuksköterskornas beskrivningar av vad som är viktiga egenskaper i omvårdnadsarbetet 
skiljer sig från undersköterskornas beskrivningar i vår studie, däremot stämmer 
undersköterskornas och patienternas beskrivningar i de båda studierna av vad som är 
viktiga egenskaper i omvårdnaden överens.  
 
Sjuksköterskans rapportering beskrivs i vår studie av undersköterskorna som en av de 
grundläggande förutsättningarna för att kunna ge en god omvårdnad. I resultatet 
betonades hur viktigt det är att få rätt information om patienten för att kunna ge en 
omvårdnad efter individens behov. Atree (2000) tar i sin studie upp patienter och 
anhörigas uppfattning om god omvårdnad, både patienter och anhöriga beskriver god 
omvårdnadskvalitet som en individualiserad patientfokuserad vård relaterat till deras 
behov. Suhonen et al. (2005) har i sin studie undersökt förutspådda förhållanden mellan 
individualiserad omvårdnad och patientens tillfredställelse, självbestämmande och 
hälsorelaterad livskvalitet. Resultatet visar att en individualiserad omvårdnad bidrog till 
positiva resultat för patienten vad gäller tillfredställelse och möjligheten till 
självbestämmande. Resultatet i ovanstående studier stämmer överens med resultatet i vår 
studie där individualitetens betydelse betonas för att kunna tillgodose patientens 
individuella behov. Det framkom även i vår studie situationer där patientens specifika 
sjukdom med särskilda behov av bemötande hade förbisetts och fick till följd att 
patienten som var psykiskt sjuk blev onödigt hårt bemött av personalen.  
 
Det har i vår studie framkommit olika grader av engagemang vilket har en stor betydelse 
i omvårdnadsarbetet, det innefattar att ta egna initiativ, göra det lilla extra och även göra 
sitt bästa för patienten. Att ta egna initiativ utan att patienten behöver be om hjälp ansågs 
av undersköterskorna vara en betydelsefull del i omvårdnadsarbetet. Att utföra en 
omvårdnadsåtgärd ansågs av undersköterskorna avlasta patienten och fick denna att inte 
känna sig i vägen. Flera undersköterskor beskrev det som en tillfredsställelse att ha gjort 
sitt bästa för patienten och anhöriga. Undersköterskor betonade hur den egna 
personligheten speglar av sig i omvårdnadsarbetet om man är en känslomänniska eller 
bara går till arbetet för sin lön. Undersköterskorna tog också upp att god omvårdnad 
handlade om att engagera sig lite extra för patienten. Halldorsdottir (1991) beskriver i sin 
studie olika former av engagemang gentemot patienten, hon beskriver det livgivande 
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mötet som den sanna humanistiska nivån av engagemang som kännetecknas av den 
helande kärleken. Hon beskriver också det livsuppehållande förhållningssättet som 
kännetecknas av att man erkänner patienten som en individ, det innebär att stödja, 
uppmuntra och trösta. De båda studiernas resultat stämmer överens och beskriver olika 
grader av engagemang och hur betydelsen av att göra det lilla extra kan hjälpa patienten 
till välbefinnande. 

Slutsats 
Resultatet av studien visar att samarbete och god kommunikation mellan vårdpersonalen 
är en viktig förutsättning för att kunna ge patienten en god omvårdnad. Det framkom 
också att om vårdpersonalen ska kunna upptäcka patientens behov och kunna tillgodose 
dessa, behöver de också lyssna på patienten och vara lyhörda för dennes behov. Ett gott 
bemötande, positiva attityder och att ha förmågan att känna empati är också enligt 
undersköterskorna i studien en viktig tillgång i vården. Noggrannhetens betydelse i 
omvårdnadsarbetet och att ha specifika kunskaper i det praktiska utförandet är enligt 
studiens resultat viktigt för att kunna utföra omvårdnadsåtgärder på ett korrekt sätt. 
 

Fortsatt forskning 
Eftersom det inte finns så mycket forskning att tillgå inom undersköterskans specifika 
arbetsområde så ser vi gärna att fler studier görs inom området för att i framtiden öka 
förståelsen för undersköterskornas funktion inom omvårdnaden. Därmed kan samarbetet 
mellan undersköterska och sjuksköterska ytterligare förbättras och det kan ge patienten 
en ännu bättre omvårdnad. 
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Bilaga 1 

Informationsdokument till enhetschef/verksamhetschef 
 
Vi är två studenter som går på sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde. Vi ska 
under vårterminen 2008 skriva ett examensarbete i Omvårdnad. Vi ska göra en 
intervjustudie där vi vill studera vad undersköterskans syn på vad god omvårdnad är.  
 
Syftet med studien är att studera vad omvårdnad är ur ett undersköterskeperspektiv på en 
ortopedavdelning.  
 
Det är en kvalitativ studie som kommer att genomföras med intervjuer där vi kommer att 
använda oss av bandspelare vid intervjutillfället för att det senare ska underlätta vid 
bearbetningen av materialet. Vi beräknar att intervjuerna kommer att ta ca 30-60 minuter 
och vi kommer att utföra intervjuerna på den avdelning som undersköterskan befinner sig 
på, eller annan plats som undersköterskan valt. En av författarna kommer att delta vid 
intervjuerna och det insamlade materialet kommer sedan att analyseras och granskas av 
båda författarna.  
 
Vi är också de enda som kommer att ha tillgång till materialet som kommer att förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga ej kan få tillträde till det. När arbetet är slutfört kommer 
allt material förstöras för att bevara konfidentialiteten och integriteten. 
 
Deltagandet är frivilligt och undersköterskan kan när som helst avbryta sin medverkan 
utan att ange någon orsak.  
 
Vi söker undersköterskor på en ortopedavdelning som har minst tre månaders 
arbetslivserfarenhet och det är helt frivilligt att medverka.  
 
Resultatet från vår studie kommer att presenteras som ett examensarbete i omvårdnad 15 
hp vid Högskolan i Skövde, Sjuksköterskeprogrammet.  
 
Om du är intresserad av resultatet finns det möjlighet att få en kopia av studien.  
 
Vår handledare är Ann-Sofie Adolfsson, Kliniskt lektor högskolan i Skövde 
 
Med vänliga hälsningar 
Tommy Sjöberg och Asko Valkonen 
 
Har du några frågor angående studien kan du kontakta oss på. 
Telefonnummer: XXXX-XXXX 
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Tillstånd 
 
Härmed ger jag, verksamhetschef/ Enhetschef för ortopedavdelningen mitt tillstånd att 
Tommy Sjöberg och Asko Valkonen, studenter från sjuksköterskeprogrammet på 
Högskolan i Skövde, under vårterminen 2008, att i avseende enligt informationsblad och 
muntlig information intervjua undersköterskor som arbetar på ortopedavdelningen. 
 
 
Skövde den………………………… 
 
 
……………………………………… 
Verksamhetschef/ Enhetschef   
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Informationsblad om intervju medverkan 
 
Vi är studenter på Högskolan i Skövde och studerar till Sjuksköterskor. Vi kommer att 
göra ett examensarbete inom ämnet omvårdnad. Därför kommer vi att intervjua ett antal 
undersköterskor, om deras åsikt av vad som är god omvårdnad. 

Om du väljer att medverka vilket är helt frivilligt, kan du när som helst besluta om att inte 
medverka ytterligare. 
 
Det är en kvalitativ studie som kommer att genomföras med intervjuer där vi kommer att 
använda oss av bandspelare vid intervjutillfället för att det senare ska underlätta vid 
bearbetningen av materialet. Vi beräknar att intervjuerna kommer att ta ca 30-60 minuter 
och vi kommer att utföra intervjuerna på den avdelning som du befinner dig på, eller 
annan plats som du valt. En av författarna kommer att delta vid intervjuerna och det 
insamlade materialet kommer sedan att analyseras och granskas av båda författarna.  
 
Vi är också de enda som kommer att ha tillgång till materialet som kommer att förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga ej kan få tillträde till det. När arbetet är slutfört kommer 
allt material förstöras för att bevara konfidentialiteten och integriteten. 
Alla lämnade uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och vara avidentifierade. 
Resultatet kommer att presenteras så att det inte går att känna igen dig. 
 
Om intresse finns, så kommer vi att presentera det samlade resultatet av intervjun på en 
arbetsplatsträff senare. 
 
Har du några frågor går det bra att kontakta oss på telefonnummer: 
 
XXXX-XXXX. 
 
Vänligen, Tommy Sjöberg, Asko Valkonen. 
 
Handledare, Annsofie Adolfsson 
 
Svar om medverkan senast vecka 5, lämnas till XX XXXX vår 
kontaktperson på avdelningen. 
 
Jag samtycker till att medverka i er intervju. 

 
Mitt namn och telefonnummer är 
 
 
………………………………………………………………….. 
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Intervjumall första intervjun 
 
Hur länge har du arbetat inom vården, och som undersköterska på avdelningen. 
 
Vad anser du ingår i ditt ansvar som undersköterska i omvårdnadsarbetet. 
 
Beskriv hur samarbetet mellan undersköterska och sjuksköterska fungerar på avdelningen. 
 
Vad anser du är god omvårdnad. 
 
Kan du beskriva en bra omvårdnadsituation som du upplevt på ortopedavdelningen.  
 
Följdfrågor 
Hur upplever du detta.  
Hur reagerade du då/tänkte du då. 
Kan du beskriva/utveckla detta. 
Har du upplevt någon problematik i samband med detta. 
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Intervjumall 
 
Justerade intervjufrågor. 
 
Hur länge har du arbetat inom vården 
 
Och som undersköterska på avdelningen. 
 
Vad anser du ingår i ditt ansvar som undersköterska i omvårdnadsarbetet. 
 
Kan du beskriva några bra omvårdnadssituationer som du upplevt på ortopedavdelningen.  
 
Vad anser du är god omvårdnad. 
 
Beskriv hur samarbetet mellan undersköterska och sjuksköterska fungerar på avdelningen. 
 
Är det något du själv vill tillägga som avslutning. 
 
Följdfrågor 
Hur upplever du detta.  
Hur reagerade du då/tänkte du då. 
Kan du beskriva/utveckla detta. 
Har du upplevt någon problematik i samband med detta. 
 

 

 


