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Bakgrund: Teorier i omvårdnad har beskrivits av många omvårdnadsforskare. 
Sjuksköterskeprofessionen är tvärvetenskaplig. Huvudämnet i sjuksköterskeutbildningen är 
omvårdnad och stödämnen i professionen kan vara biomedicin och folkhälsa. Det 
akademiska ämnet omvårdnad är professionsneutralt. En vanlig uppfattning bland 
sjuksköterskor är att jämställa professionen med ämnet. Detta mångvetenskapliga 
perspektiv har lett till att det inte finns någon klar definition om vad som är kärnan i ämnet 
omvårdnad. Syfte: Syftet med examensarbetet var att studera hur sjuksköterskor på en 
ortopedavdelning beskriver god omvårdnad. Metod: Studien gjordes på en 
ortopedavdelning i Sverige under 2008. Åtta sjuksköterskor deltog i studien. En kvalitativ 
intervju genomfördes på en ortopedavdelning. Data transkriberades och analyserades med 
hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskornas beskrivning av god 
omvårdnad sammanfattades i sju teman; smärtlindring, sjuksköterskans ansvarsområde, 
kommunikation, glädje, tid, teamwork och etiskt förhållningssätt. Konklusion: När 
sjuksköterskorna beskrev god omvårdnad utgick de ifrån deras arbetsuppgifter i 
sjuksköterskeprofessionen. De särskiljde inte omvårdnadskunskap från kunskaper inom 
stödämnen. Teorier i omvårdnad och centrala begrepp i omvårdnad var inte självklara för 
sjuksköterskorna. Däremot har de beskrivit delar av kärnan i omvårdnadsämnet utan att 
relatera till teorier i omvårdnad. 
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Background: Theories in nursing care has been described by several researchers. The 
profession is multidisciplinary. The major subject in the education for nurses is nursing 
care and other subjects in the profession can be biomedicine and public health. The 
academic subject nursing care is not bounded to the nurses’ profession. A common idea 
among the nurses is to see the profession as equal to the academic subject nursing care. 
Because of many perspectives, there is no clear definition that describes the essence of 
nursing care. Aim: The aim of this dissertation was to study how nurses´ describe good 
nursing care at an orthopaedic unit. Methods: The study was carried out in one orthopaedic 
unit in Sweden in 2008. Eight nurses’ took part in the study. A qualitative interview with 
was performed at the orthopaedic unit. Data were transcribed and analysed using 
qualitative content analysis. Findings: The nurses’ description of good nursing care was 
summarized in seven themes; pain management, a nurse responsibility, communication, joy, 
time, teamwork and ethical attitude. Conclusions: When the nurses´ described god nursing 
care they assumed from their tasks in the profession. They did not distinguished nursing 
care from the knowledge of subjects included in a nurse profession. Theories in nursing 
care and central concepts were not obvious for the nurses´. Although the parts of the core in 
nursing care has been described without relating to theories. 
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INLEDNING 

Sjuksköterskor på en ortopedavdelning möter dagligen patienter med olika 
omvårdnadsbehov. Det dagliga arbetet innebär att vårda patienter med olika typer av 
frakturer, men också plastikkirurgi av olika slag till exempel knäplastik och höftplastik. 
Ortopedkliniken består av en traumaavdelning och en elektiv avdelning. En del av den 
goda omvårdnaden är bland annat smärtlindring och för att ge patienter en god 
omvårdnad behöver sjuksköterskor kunskap om smärtlindring, men också att ge 
individanpassad vård där flera andra aspekter ingår. En annan viktig del i omvårdanden är 
hur sjuksköterskor bemöter och kommunicerar med patienter för att på bästa sätt nå ut 
med informationen som behövs för patienternas fortsatta rehabilitering. Flera 
ortopedpatienter är gamla och multisjuka vilket ställer stora krav på sjuksköterskors 
omvårdnadsarbete. 
 
Syftet med examensarbetet var att studera hur sjuksköterskor på en ortopedavdelning 
beskriver god omvårdnad. Avsikten med denna intervjustudie grundar sig på författarnas 
intresse för ortopedi och omvårdnaden som behövs för att kunna vårda dessa patienter på 
bästa sätt. När Högskolan i Skövde i samarbete med vårdverksamheten hade önskemål 
om att göra en studie om vad god omvårdnad innebär ur ett sjuksköterskeperspektiv, på 
en ortopedavdelning, anmälde författarna sitt intresse. 

BAKGRUND 

Teorier i omvårdnad har beskrivits av många omvårdnadsforskare. Dessa teorier studeras 
i huvudämnet omvårdnad under sjuksköterskeutbildningen. Sjuksköterskor har olika 
uppfattningar om vad god omvårdnad innebär och det finns inte konsensus om definition 
av omvårdnad. Sjuksköterskeprofessionen är tvärvetenskaplig. Huvudämnet i 
sjuksköterskeutbildningen är omvårdnad och stödämnen i professionen kan vara 
biomedicin och folkhälsa. Det akademiska ämnet omvårdnad är professionsneutralt. En 
vanlig uppfattning bland sjuksköterskor är att jämställa professionen med ämnet 
(Dahlberg, 2003). Detta mångvetenskapliga perspektiv har lett till att det inte finns någon 
klar definition om vad som är kärnan i ämnet omvårdnad (Eriksson & Lindström, 2000). 

Omvårdnadens värdegrund och centrala begrepp i ämnet omvårdnad 
på Högskolan i Skövde 
(Bilaga 1. Beskrivning av ämnet omvårdnad) 
 
Omvårdnadens värdegrund är av central betydelse för både ämnet och dess tillämpning. 
Omvårdnad kan förstås utifrån ett etiskt perspektiv, där patienten är i fokus. Vårdandet 
präglas av omsorg och ett etiskt förhållningssätt, där människans värdighet och enhet 
respekteras och högaktas. Humanistisk människosyn innebär att alla människor behandlas 
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likvärdigt oberoende av ålder, kön, sexuell läggning, klass, etnicitet samt att människan 
ses som en enhet av fysiska, psykiska och andliga/existentiella dimensioner. 
Patientperspektivet ingår som en del i värdegrunden där patientens utsatthet och egna 
perspektiv på sin hälsosituation är centralt. Vårdarens värdegrund och hållning till 
patienten kännetecknas av ansvar, respekt och öppenhet för patientens värdighet och 
integritet. 
 
Inom ämnesområdet omvårdnad är följande begrepp centrala: 
 
Människan – Människan är en enhet av kropp, själ och ande och denna enhet är en 
central utgångspunkt i vårdandet. Olika former av ohälsa och kroppsliga förändringar kan 
påverka och begränsa en persons dagliga liv. Oavsett perspektiv på kroppen, såväl 
fysiologiskt som exempelvis existentiellt, är kroppen alltid en helhet av det liv hon är 
bärare av. Ett vårdande utgående från en helhetssyn på människan beaktar människans 
komplexa helhet. 
 
Hälsa och välbefinnande – utgör vårdandets centrala målsättningar. Hälsa relateras till 
känslan av välbefinnande och är inte enbart frånvaro av sjukdom. Vårdarens 
förhållningssätt och handlingar syftar till att främja hälsa genom att ge stöd för en 
hälsosam livsstil, minska lidande och lindra obehag och illabefinnande hos patienten. 
Lidande och hälsa är naturligt förekommande i människors liv. 
 
Vårdande – Vårdandets mål är att främja patientens hälsa och välbefinnande, förebygga 
sjukdom och ohälsa, lindra lidande eller verka för en fridfull och värdig död med 
beaktande av kulturell bakgrund, ålder, kön och sociala villkor. Vårdande innebär 
relationer och möten, där det finns en patient/människa och närstående som i samspel 
med vårdaren medverkar och är delaktig i vården och sin hälsa. Vårdandet förverkligas 
genom relationer och vårdhandlingar vilket medverkar till en god helhetsvård för 
patienten och därmed främjas patientens hälsa. 
 
Livssammanhang och miljö - Förståelsen för patientens livssituation, miljö och 
hans/hennes dagliga liv är av central betydelse i vårdandet och för att vårdaren skall 
kunna främja patientens hälsoprocesser och hjälpa patienten mot högre grad av 
välbefinnande. Vårdaren strävar till att få en djup förståelse för patienten och hans/hennes 
lidande i den aktuella livssituationen och i det aktuella livssammanhanget, där relationer, 
gemenskap, kultur, miljö och socialt sammanhang är av stor betydelse. 

Omvårdnadsteorier 
Sjuksköterskans mål i omvårdnaden är att hjälpa patienten att få inre harmoni och uppnå 
en högre grad av hälsa genom att främja självinsikten och självförståelsen hos individen. 
Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa och samarbeta med patienten, men målet är att få 
patienten att själv utveckla kunskap och skicklighet genom att få kontroll över sin 
livssituation och förmågan att själv ta hälsofrämjande beslut. Omvårdnad (nursing) har 
olika betydelse för olika människor och är en filosofisk mening som visar på ömhet. En 
god sjuksköterska är lyhörd för personen som en unik människa, ser till hennes känslor 
och skiljer ut denna från andra människor (Watson, 1993). 
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Vårdrelationen karakteriseras av att det ska finnas ett professionellt engagemang mellan 
vårdare och patient. Vårdaren ska inte förvänta sig att få ut något för sin egen skull. Det 
gör att det av vårdaren fordras en större öppenhet i den professionella vårdrelationen, 
men också att kunna reflektera av det som hänt i både relationen och vårdandet samt av 
sin egen förförståelse. I vårdrelationen ses patienten som den främsta experten på sig 
själv och sin livssituation. För vårdaren krävs det ett etiskt patientperspektiv där 
integriteten och människans värdighet respekteras (Dahlberg 2003). 
 
Den mänskliga omsorgen är det moraliska idealet för omvårdnaden. Teorin om den 
mänskliga omsorgen omfattar tre ämnen: verkligt omsorgstillfälle, transpersonell omsorg 
och fenomenologiskt fält där de tar del av varandras erfarenheter. I den mänskliga 
omsorgen ses omvårdnad som ett sammanhang av både humanvetenskap och konst, det 
skall vara ett samspel mellan sjuksköterskan och patienten där de är medvetna om sitt 
eget jag och genom att vara i kontakt med ande – själ – kropp och gestalt. Det skall finnas 
en mänsklig omsorgsrelation där sjuksköterskan använder sig av sitt moraliska ideal i 
omvårdnaden. En transpersonell omsorgsrelation är en speciell mänsklig omsorgsrelation, 
där sjuksköterskan och patienten ingår i en förening med varandra. Här i denna relation är 
det en ömsesidig respekt för den mänskliga värdigheten och sjuksköterskans främsta mål 
är att bevara det mänskliga hos patienten. Det är viktigt för den sjuke att få en möjlighet 
att själv få välja uppfattningen av sin situation. När patienten har gjort detta 
ställningstagande kan sjuksköterskan möta dennes tankar och bekräfta henne/honom. 
Omvårdnaden är omedelbar och sjuksköterskan bör ha en instinktiv förmåga att uppfatta 
rätt känslor och tillstånd hos den sjuke samt kunna ingripa på olika sätt, genom handling, 
ord, beteende, kroppsspråk, information, känslor och varseblivning. En sjuksköterskas 
egen livshistoria kan hjälpa henne i föreningen med patienten och hon kan lättare läsa av 
andra hur andra människor uppfattar sig själva (Watson, 1993). 
 
Watsons teorier har tillämpats i Rookes bok (1993), där hon skriver att omvårdnaden är 
sjuksköterskans främsta ansvarsområde som har formats med hjälp av olika 
vetenskapsteorier. Omvårdnad bör enligt Wiklund (2003) ha sin grund i teorier om 
vårdandet som fenomen. Det finns beskrivet i teorierna vad som är vårdandet, dock kan 
det förekomma att teorierna koncentreras på omvårdnaden som verksamhet. 
 
För Dahlberg (2003) bör vårdvetenskapens utgångspunkt vara ur ett patientperspektiv, 
där individen alltid ses som unik. Ämnet vårdvetenskap är ideligen under utveckling 
därför förändras även framställningen av ämnet. Det finns ingen konsensus i vilka 
begrepp som skall användas för vårdandets vetenskap eller särskiljandet från 
sjuksköterskans kunskapsområde. Eriksson och Lindström (2000) skriver att det 
mångvetenskapliga perspektivet har lett till att det inte finns någon klar definition om vad 
som är kärnan i ämnet omvårdnad. 
 
Omvårdnad kan ses som konst samt vetenskap och diskuteras av omvårdnadsteoretiker 
ibland utifrån dessa perspektiv. Det konstfulla omvårdnadsutövandet kan ses som den 
instinktiva kunskapen i en människas personlighet. Sjuksköterskans sätt att agera i 
omvårdnadssituationer blir därför unikt för varje individ. Därmed förändras omvårdnaden 
efter sjuksköterskans erfarenhetsbaserade kunskap, av den vetenskapliga kunskapen samt 
med hänsyn till samhällets förväntningar och krav på omvårdnaden (Rooke, 1993). 
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Sjuksköterskans ansvarsområde 
Sjuksköterskor har stort ansvarsområde för vårdandet av patienter både i den basala och 
specifika omvårdnaden. Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden enligt 
International Council of Nurses (ICN) och dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa och lindra lidande. Den etiska koden ICN är en vägledning för god 
omvårdnad oavsett en människas ålder, ursprung, hudfärg, religion, sjukdom, ras, kön, 
kultur, handikapp, nationalitet, politisk åsikt eller social status. I sjuksköterskans 
profession ingår att visa respekt för mänskliga rättigheter, värdighet, rätten till liv samt att 
alla behandlas med respekt (ICN, 2005). Begreppet omvårdnad används för att särskilja 
ansvarsområden mellan sjuksköterskan och annan omvårdnadspersonal från andra 
områden inom vårdsektorn. Omvårdnad vilar som all annan hälso- och sjukvårdande 
verksamhet på vetenskap och beprövad erfarenhet. Varje situation är unik och 
omvårdnaden utformas därför individuellt (Socialstyrelsen, 1993:17). 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

Ett av tre huvudområden i kompetensbeskrivningen är omvårdandens teori och praktik. I 
omvårdnadens teori och praktik finns sex olika kompetensområden för sjuksköterskor 
som är, omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap, bemötande, information och 
undervisning, främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa, undersökningar och 
behandlingar, vårdmiljö och slutligen säkerhet och kvalitet. Alla dessa 
kompetensområden utgör kärnan i sjuksköterskeprofessionen (Kompetensbeskrivning, 
2005). 
 
Det finns en skillnad mellan ämnet omvårdnad och sjuksköterskeprofessionen. 
Akademiska ämnet omvårdnad är inte samma sak som sjuksköterskeprofessionen. Det 
akademiska ämnet omvårdnad är professionsneutralt. Därför ska inte sjuksköterskors 
ansvarsområde och kompetensbeskrivning ses som definitioner av ämnet omvårdnad utan 
en beskrivning av sjuksköterskeprofessionen. I sitt yrkesutövande behöver sjuksköterskor 
kunskaper från flera stödvetenskaper såsom medicinsk vetenskap, folkhälsa med mera 
(Dahlberg, 2003). 

Tidigare forskning 

Omvårdnad och vårdkvalitet 

Författarna har studerat tidigare forskning, där ämnet omvårdad berördes på 
ortopedavdelningar och även generellt i vården. Emilsson och Sandén (2007) 
presenterade vad sjuksköterskor uppfattade vara god omvårdnad där de ansåg att det var 
viktigt att patienternas åsikter respekterades och att omvårdnadsåtgärderna bestämdes i 
samråd. Att patientens situation bestämde vad som skulle göras omvårdnadsmässigt, att 
sjuksköterskan gav fysiska åtgärder som innefattar den personliga hygienen, att den 
psykosociala delen tillgodoseddes och att bra omvårdnad gavs utan att vidare ange 
orsaken till varför den gavs. Sjuksköterskorna hade en delad åsikt om vad god omvårdnad 
innebar, det var antingen de fysiska åtgärderna kontra dem som angav att god omvårdnad 
var specifik omvårdnad. Sammankoppling gjordes mellan patientens åsikt, den specifika 
omvårdnaden och lyhördhet som resulterade i en individuellt anpassad omvårdnadsåtgärd. 
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Enligt Eriksson, Chiappe och Sellström (2003) så utförde sjuksköterskan god omvårdnad 
när de hade en närvaro, välvilja och förståelse för patienten. 
 
I en annan studie (Attree, 2001) kännetecknades en god omvårdnadskvalité av att en 
vårdgivare fokuserar på själva vårdandet, engagerar patienten i själva vårdandet, att 
vårdgivaren ser till patientens individuella behov, har en helhetssyn, erbjuder sin hjälp 
frivilligt samt att det sker en tvåvägskommunikation där patienten får möjlighet att 
uttrycka sin önskan om vårdandet. För att få en god vårdkvalitet behövdes det i 
interaktionen en god relation mellan patient och vårdgivare. En förbättrad vårdkvalitet 
kan uppnås enligt patienterna men då krävs mer personal, de spenderar mer tid 
tillsammans med dem, en förbättrad kommunikation och en ökad informationsdelning till 
patienterna. Detta kan uppnås först när vårdpersonalen har ändrat sina attityder, 
värderingar, kunskaper och skicklighet. För att få en bra standard inom ortopedisk vård 
behövs det generella riktlinjer i stävan efter god vårdkvalitet, men sjuksköterskan får inte 
enbart fokusera på dessa riktlinjer utan sjuksköterskan måste se patienten som en unik 
individ (Berg, Suhonen & Idvall 2007). Eriksson, et. al., (2003) fann i sin studie att när 
personalen inte hade tid att lyssna på patienten och deras problem upplevde patienten att 
de behandlades dåligt. Vidare visade resultatet från studien att vårdpersonalen behövde 
bli uppmärksammade på att man behövde vidta förändringar för att patienten skulle få en 
bättre kvalitet av den slutna vården. Åtgärder för detta skulle kunna vara professionell 
handledning för sjuksköterskan i mötet med patienten. I en artikel (Lymer & Richt, 2006) 
skrevs det om patienternas uppfattningar av vad vårdkvalitet är. Forskarna fann sex 
kategorier som motsvarar detta; trevligt bemötande, gemensamma mål, att vara 
delaktiga/involverade, bli botade, att personalen brydde sig om patienten och att de fick 
en säker vård. 
 
I en studie (Furåker & Nilsson, 2006) angående studenters uppfattningar av ämnet 
omvårdnad i sjuksköterskeutbildningen visade resultatet på att det antingen behövs någon 
form av kunskap eller ingen kunskap för att utföra allmän omvårdnad, men att 
sjuksköterskan i relationen med patienten såg det som angeläget att behärska såväl etik, 
moral samt empati och förståelse. Det framkom också att i de teoretiska kunskapskraven 
varierade mellan att inte behöva några professionella kunskapskrav till att det skulle 
finnas ett visst krav i omvårdnadskunnande. Till skillnad från allmän omvårdnad ansåg 
studenterna att de behövde ha formell utbildning samt uppnått formell kompetens för att 
kunna utföra specifik omvårdad och att det i denna kompetens ingick att tillgodose 
specifika behov. I den specifika omvårdnaden ingick det hantering av läkemedel, sårvård, 
sätta kateter och identifiera problem, främja hälsa och minska lidande samt medicinskt 
omhändertagande, att kunna ge omvårdnad till patienter med specifika sjukdomstillstånd. 
Rapportering och att planera vården för patienterna ingick i den administrativa delen men 
räknades till specifik omvårdnad. 
 
För att förbättra omvårdnaden och kvalitén för den kliniska undervisningen har forskarna 
Lee, Hsu och Chang (2007) flera riktlinjer där samarbetet bör utvecklas mellan den 
medicinska personalen genom att de dels diskuterar patientens problem tillsammans och 
därefter utformar en omvårdnadsplan. Sjuksköterskan skall även vara patientens 
vägledare för att underlätta för patienten så att de kan dela med sig av sina känslor såsom 
oro. 
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Kommunikation och smärta 

Flera studier på ortopedavdelningar har visat att information till patienten bör fungera på 
ett bra sätt då det är en viktig del av omvårdnaden framför allt i omhändertagandet av 
patienter med smärta. Atwal och Caldwell (2006) fann i sin studie att ortopedisk 
sjuksköterskepersonal ansåg att utbytet av informationen begränsades om sjuksköterskan 
var osäker i att informera patienten. Av rädsla för att bli utsedda till syndabock av de 
andra i personalen så kom det också fram att sjuksköterskorna inte uttryckte sina 
alternativa åsikter samt att det också visade på att vårdpersonal under den ortopediska 
ronden till största del fokuserade på den medicinska behandlingen och i en liten 
utsträckning diskuterades vården ur ett socialt perspektiv. I artikeln (Attree, 2001) fann 
forskaren att patienterna gjorde ett antagande om att personalen hade en god teknisk 
kompetens. Om personalen i mötet med patienten inte kunde informera tillfredställande 
brast det i kommunikationen vilket resulterade i att patienterna både kände misstro och 
missförstånd. 
 
För att få en bättre effekt av smärtbehandlingen och eventuellt kunna minska vårdtiderna 
så krävdes det att ge tydligare information till patienterna, att smärtbehandlingen 
individanpassades ytterligare samt samarbetet med uppvakningsavdelningen ökades 
(Larsson, Nilsson, Jansson & Dalén 2003). I en studie beskrivs behovet av trovärdiga 
kompletterande metoder för att skatta smärta tidigt i postoperativt skede. Skattningen av 
smärtbeteenden kräver en utveckling av en kultur som omfattar kommunikation av 
intuitiv kunskap. När patienterna var medvetna om att deras smärta skattades under 
vårdtiden ledde detta till att de uttryckte sig mer fritt om vad de behövde för hjälp och hur 
de kände (Persson & Östman, 2004). I samband med vårdandet av äldre patienter med 
smärta var det relevant att vårdpersonalen använde sig av att ett enkelt tal. Efterföljdes 
detta fick vårdpersonalen fram en rik, mångsidig och utförlig beskrivning av deras 
smärterfarenheter efter en ortopedisk operation. I vårdandet av patienter med smärta 
ansåg forskarna att det var betydelsefullt att sjuksköterskan använde sig av mer än ett 
tillvägagångssätt för att skatta smärtan, dels att de skildrade den verbalt samt att det 
klargjordes så mycket som möjligt om patienternas tidigare smärtupplevelser. Om 
vårdpersonalen efterföljde detta skulle det leda till en ökad insikt om patienternas lidande 
och en förbättrad individanpassad vård (Bergh, Jakobsson, Sjöström & Steen, 2005). 

Problemformulering 
Benämningen god omvårdnad nämns i många sammanhang men det är inget begrepp som 
finns beskrivet. Omvårdnad definieras på många olika sätt och det är ett problem att 
särskilja ämnet omvårdnad i relation till sjuksköterskans profession. Omvårdnad kan ses 
som något konstfullt, eftersom den är omedelbar ser den olika ut beroende på vilken 
sjuksköterska som vårdar patienten. På en ortopedavdelning är smärtlindring en viktig 
omvårdnadshandling och för att möjliggöra adekvat smärtlindring är det viktigt att 
sjuksköterskor har en bra kommunikation med patienten. Sjuksköterskors yrkesarbete 
baseras huvudsakligen på vårdvetenskap, i klinisk kontext uttrycks det som omvårdnad, 
som vanligen utgör deras huvudsakliga arbetsuppgift. Vi vill synliggöra vad 
sjuksköterskorna på ortopedavdelningen anser vara god omvårdnad. 
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SYFTE 

Syftet med examensarbetet var att studera hur sjuksköterskor på en ortopedavdelning 
beskriver god omvårdnad. 

METOD 

En empirisk, kvalitativ ansats valdes. Intervjuer användes som datainsamlingsmetod. 
Enligt Kvale (1997) så är syftet med denna ansats att få en helhet av och förståelse för 
intervjuns innehåll.  Intervjuforskning är relevant ur två syften, dels att den belyser 
dialogen i intervjutexterna som ska analyseras och därefter beskriver förloppet fram till 
dess att intervjutexterna skall analyseras vilket återspeglas som ett samtal med texten. 
Valet av att utföra intervjuer grundar sig på att ge sjuksköterskorna en möjlighet att själva 
berätta om deras erfarenheter av vad omvårdnad innebär som enligt Kvale (1997) är 
kärnan i den kvalitativa intervjun där livsvärlden är intervjupersonernas relation till sin 
egen vardag och upplevda erfarenheter. Samtalet i forskningsintervjun är den mänskliga 
livsvärlden där dialogen förvandlas till texter som skall analyseras. Dahlberg (2003) 
menar att det är den levda världen där vi älskar, hatar, leker, arbetar tycker och tänker 
som är livsvärlden och det är där vi försöker finna meningen. Därför kan vi heller aldrig 
komma ifrån livsvärlden eftersom den är en del av människan. 

Urval och informanter 
En ortopedisk avdelning på ett mindre sjukhus i Sverige valdes för examensarbetet. 
Inklusionskriterier för att delta i studien var att sjuksköterskorna skulle arbeta på en 
ortopedavdelning samt ha minst tre månaders arbetslivserfarenhet på en ortopedavdelning. 
Det ställdes inga exlusionskriterier såsom språk, ålder eller kön. Enhetschefen 
informerades skriftligen (bilaga 2) och gav sitt skriftliga samtycke (bilaga 3) för studien 
genom ett informationsbrev samt en tillståndblankett. På ortopedavdelningen fanns en 
kontaktperson som själv arbetar som sjuksköterska. Kontaktpersonen informerade 
sjuksköterskorna på ortopedavdelningen genom att dela ut informationsblad (bilaga 4) 
samt intervjumedverkan och skickade sedan blanketterna (bilaga 5) i ett frankerat kuvert 
till en av författarna. Av alla tillgängliga sjuksköterskor på ortopedavdelningen var det 
nio sjuksköterskor som anmälde sitt intresse att medverka varav åtta sjuksköterskor 
deltog i studien. Efter tre veckor tog författarna kontakt med informanterna per telefon 
och bokade tid för intervju samt om förfrågan om fortsatt medverkande i studien. En av 
informanterna valde då att avbryta deltagandet. Urvalet grundade sig på intresse och av 
antalet informanter som deltog i studien var detta tillräckligt många för att göra en 
kvalitativ intervjustudie enligt Kvale (1997). 

Datainsamling 
När författarna började datainsamlingen tog de hänsyn till den förförståelse för ämnet 
omvårdnad, så att det inte skulle påverka intervjuerna och examensarbetets resultat. 
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Intervjuerna genomfördes på platser som informanterna själva valt. Författarna 
genomförde en öppen intervju var för sig med hjälp av en intervjuguide som innehöll två 
frågeställningar: - Beskriv en dag för dig som sjuksköterska på ortopedavdelningen, - Hur 
beskriver du god omvårdnad? Författarna förberedde sig med att läsa litteratur om 
kvalitativa intervjuer där Trost (2005) skrev i ett kapitel om klädselns betydelse. Därför 
valde författarna att klä sig i neutrala kläder som inte väckte någon uppmärksamhet. 
Innan intervjun började informerades informanterna om tillvägagångssättet. Det 
klargjordes att det var en öppen intervju som innehöll två huvudfrågor där informanterna 
förväntades att prata fritt samt att längre tystad accepterades, allt för att tillåta 
informanten att tänka och berätta i lugn och ro utan avbrott. Under intervjun satt 
informanten och intervjuaren intill varandra och detta var nödvändigt för ljudkvaliteten 
på bandet. Genom att författarna var aktiva lyssnare ställdes följdfrågor till informanterna 
som var relevanta för studiens syfte. Innan intervjun avslutades hade informanterna 
möjlighet att komplettera. Efter avslutad intervju diskuterade författarna och 
informanterna om hur det hade gått och hur det kändes, utan betydelse för dataanalysen. 
Intervjuerna tog mellan 20 och 40 minuter och bandades för att underlätta bearbetningen 
av materialet. Författarna som gjorde intervjuerna ensamma diskuterade den intuitiva 
känslan tillsammans med den andra författaren direkt efter den genomförda intervjun. 
Författarna har stärkt validiteten och reliabilitet genom att de hade en objektiv syn på det 
insamlade intervjumaterialet och förvanskade inte innehållet i texterna. Handledaren för 
examensarbetet kontrollerade intervjuutskrifterna och att de överensstämde för studiens 
syfte. Författarna skrev ut varandras intervjuer. De hade en gemensam mall för utskriften 
och kontrollerade varandras intervjuer kritiskt. De var medvetna om sin egen person, 
moraliska integritet och lät inte detta påverka analysen av materialet (Kvale, 1997). 

Dataanalys 
Dataanalysen startade med att transkribera varandras intervjuer ordagrant, vilket kan 
betyda att citaten från intervjuutskrifterna kan innehålla språkliga fel, talspråkliga uttryck 
och ofullständiga meningar. Detta gjordes för att författarna skulle få in känslan för 
varandras intervjuer som enligt Kvale (1997) är viktig för att man då för läsaren kan få 
fram den verkliga meningen i den intervjuade personens berättelser. Därefter 
analyserades innehållet i varje intervju. I dataanalysen utgick författarna från Graneheim 
och Lundmans (2004) artikel om kvalitativ innehållsanalys med manifest och latent 
innehåll. Författarna arbetade parallellt med två kopior av varje intervjuutskrift, där det 
manifesta analyserades i ett dokument och i det andra analyserades det latenta innehållet. 
Fokus lades först på det manifesta innehållet genom att författarna delade upp innehållet i 
olika meningsbärande enheter och dessa fick en färg. Enligt Graneheim och Lundman 
(2004) hör meningsbärande enheter ihop när dess ord, meningar eller paragrafer har 
samma innehåll och sammanhang. De meningsbärande enheterna komprimerades sedan 
för att få ut det abstrakta i texten och till sist kodades dessa. Graneheim och Lundman 
(2004) rekommenderar abstraktion därför att tolkningen av det beskrivna då blir mer 
logisk och exempel på detta enligt dem är att då kunna gå över att använda sig av koder, 
kategorier och teman i analysen. Alla koder och alla kategorier från varje intervju lades 
sedan ihop och genom att analysera och bearbeta materialet på nytt kom författarna 
slutligen fram till sju teman. I analysen tolkades även det latenta innehållet som för 
författarna var den underförstådda känslan i intervjuerna. 
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Etisk bedömning 
Kvale (1997) tar upp olika etiska frågor som man bör ta ställning till innan en intervju 
påbörjas som handlar om; fördelarna med undersökningen, informerat samtycke från 
deltagarna, hur konfidentialiteten för de intervjuade skydda, konsekvenser för dem som 
deltar och hur forskarens roll kommer att påverka undersökningen. Informanternas 
konfidentialitet säkrades genom att informanterna inte kunde identifieras i 
examensarbetet samt att obehöriga inte kunde få tillgång till materialet. Författarna har 
också valt att inte namnge sjukhuset och sjuksköterskorna vid namn för att skydda 
informanterna som arbetar på avdelningen. Författarna hoppas att denna studie ska ge en 
vägledning om hur det är att jobba som sjuksköterska på en ortopedavdelning och vad de 
anser vara god omvårdnad. I studien tar författarna hänsyn till de fyra forskningsetiska 
principer från Vetenskapsrådet (1990) där forskaren särskilt ska uppfylla följande fyra 
krav. Dessa är informationskravet (bilaga 1 och 3), krav på samtycke (bilaga 2 och 4), 
konfidentialitetskravet (bilaga 1 och 3). Samt den fjärde principen, nyttjandekravet som 
innebär att uppgifterna som är insamlade endast får användas i forskningssyfte. 
Informanterna kommer senare att få tillgång till studiens resultat. Författarna har gjort 
etiska överväganden kring konsekvenserna för informanternas medverkan, där ingen av 
dem skulle skadas av vårt examensarbetes resultat. 
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RESULTAT 

Sjuksköterskornas beskrivning av god omvårdnad har tolkats att innefatta sju teman se 
(Tabell 1). 

 Tabell 1.  Resultatets sju teman 

Teman 
• Smärtlindring 
• Sjuksköterskans ansvarsområde 
• Kommunikation 
• Glädje 
• Tid 
• Teamwork 
• Etiskt förhållningssätt 

 
Flera sjuksköterskor som intervjuades menade att den goda omvårdnaden på 
ortopedavdelningen uppnåddes när de satte patienten i centrum och arbetade för att 
tillgodose alla de behov patienten hade, både kroppsliga och själsliga. Att bedöma en 
patient vad som behövs göras bara genom att titta på henne utan att hon behöver säga 
något var viktigt. Något som var betydelsefullt var alla de småsaker som 
sjuksköterskorna gjorde, klapp på kinden, dela mediciner, omplåstring, ändra sängläge, 
hjälpa till med hygien och som någon uttryckte sig allt som inte är läkarordinationer. De 
berättade om vikten av att få vara med i den basala omvårdnaden för att lära känna 
patienten och att kunna se vad de behövde både i smärtlindring och i omsorgen om 
patienten. Det gällde också att kunna se de patienter som var tysta eller inte kunde 
förmedla sig. Samspelet mellan sjuksköterska och patient hade stor betydelse för 
omvårdnaden. När sjuksköterskorna förstod patienternas önskemål och kunde tillgodose 
behoven gav det tillfredsställelse för dem båda. Sjuksköterskorna var till för patienterna. 

Smärtlindring 

Patienter som var inskrivna på en ortopedavdelning hade ofta mycket smärta där en stor 
del av omvårdnadsarbetet innebar att smärtlindra för att underlätta för patienterna, att 
lindra för att de skulle må bättre. 
 

… väldigt stor del av omvårdnadsarbetet att man försöker å 
smärtlindra i så hög utsträckning som det går. 

 
Att smärtlindra i förebyggande syfte inför en operation, inför toalettbesök eller dusch 
eller bara för att patienten har smärta när den ligger i sängen var viktigt, men också att 
patienten hade en jämn och hög smärtlindringsnivå så att patienten slapp att få 
smärttoppar. För att få en god omvårdnad innebar det att sjuksköterskorna måste planera 
hur de smärtlindrade patienterna och vara medvetna om läkemedlens effekter. En 
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omvårdnadshandling var också att se till att patienten tog sina mediciner, samt att de inte 
enbart såg läkemedlen som enda lösningen för att lindra smärtan. Det var viktigt för en 
god omvårdnad, att kunna avgöra om patienten blev rätt smärtlindrad. Av den 
anledningen önskades en bättre dialog med patienterna. Det fanns generella ordinationer 
för smärtlindring, men smärttoleransen hos patienten var olika och därför var det extra 
viktigt för sjuksköterskan att avgöra om smärtbehandlingen ansågs tillfredställande för 
patienten. Detta gjordes genom kontinuerliga kontroller av patientens smärta. 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Den goda omvårdnaden var också allt som ingår i sjuksköterskeprofessionen, allt från att 
behandla sår och kontrollera att de läker på ett tillfredsställande sätt, vara uppmärksam på 
förändringar i omvårdnaden samt följa ordinationer. Sjuksköterskans dagliga 
arbetsuppgifter var bl.a. att sätta dropp, ge antibiotika, dela ut mediciner, fylla på 
medicinvagnen, ge patienter blodtransfusioner mm. De medicinska kontrollerna som de 
utförde under dagen såg de som en del av den goda omvårdnaden, såsom exempelvis 
kontroll av distalstatus, kontroll av infusionspumpar och dränage m.m. 
 

… från minsta skrubbsår på stortån till de stora djupa frågorna det 
tycker jag är god omvårdnad. 

 
Under vårdtiden var det viktigt för sjuksköterskan att arbeta profylaktiskt för att inte 
tillfoga patienten ytterligare åkommor, som till exempel lunginflammation eller liggsår. 
Genom att de med egna ögon såg patienten, fanns inne hos dem och skapade sig en 
helhetsbild av dem kunde de även vara förutseende. Sjuksköterskorna beskrev värdet av 
att skapa en medvetenhet hos patienterna om vad som kunde hända om hon inte utförde 
vissa omvårdnadsåtgärder. Tanken fanns om att ligga steget före, så att patienterna inte 
ådrog sig något ytterligare än den huvuddiagnosen som de hade. 

Kommunikation 

God omvårdnad fanns då kommunikation fungerade mellan sjuksköterska och patient. 
Kommunikationen behövdes för att kunna uppfylla patientens önskemål, men också för 
att stimulera patienten att bli mer medveten om hur han/hon kan påverka sitt eget tillstånd. 
Det var huvudsakligen muntlig kommunikation men för många var kroppsspråket ett 
annat sätt att avläsa hur en patient mådde. De var medvetna om att det var viktigt att 
tänka på sitt sätt att kommunicera med patienten och att det ibland kunde vara svårt att 
inte visa sina känslor i mötet med patienten. En god kommunikation upplevdes vara mer 
vanligt då det var lugnt på avdelningen och för patienten. Det var vid dessa tillfällen som 
patienterna först började reflektera över sin egen situation. Kontakten etablerades då 
sjuksköterskorna hade fått tillfälle att komma in till patienten, främst gjordes detta i 
samband med medicindelning eller att de gick in ett par extra gånger till patienten. 
 
Bemötandet av patienten var viktig. Det fanns en tanke bakom varje tillfälle då de 
bemötte en specifik patient. Samtal och att ställa frågor gjorde att patienten kände sig 
bekräftad som en individ och det ledde till att de lärde känna människan som något mer 
än en patient. När ett samspel eller samarbete hade utvecklats mellan sjuksköterskan och 
patienten, hade de uppnått en del av den goda omvårdnaden. I samspelet fanns det 
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utrymme för patienten att få berätta om de var nöjda med vården och hur de tyckte att det 
hade gått med rehabiliteringen. Om patienten fick denna uppmärksamhet kunde de känna 
sig trygga med personalen som tog hand om dem. Flera sjuksköterskor uttryckte 
svårigheterna kring att ge lika eller rättvis omvårdnad till dem som låg på en större sal. 
Där var det alltid frågetecken om vem de skulle välja att gå till först och ge omvårdnad. 
Omtanke var ett begrepp som togs upp många gånger av sjuksköterskorna, att göra det 
där lilla extra för att patienten skulle vara tillfredsställd och må bra, men också att ordna 
allt runt omkring. Att inge trygghet och att få patienten att känna trygghet var viktigt. De 
ville inte ta ifrån patienten något som hon/han normalt kunde klara av själv hemma, utan 
istället vara där och stötta och hjälpa dem, som till exempel att knäppa skjortan själv. 
 

Att man inte kör över dom utan man låter dom ta den tid det tar att 
göra det dom kan… känna att ja uppmuntra dom. 

 
Det beskrevs också att det var viktigt i omvårdnaden att ta hand om anhöriga i svåra 
situationer. De anhöriga sågs som en del av vårdandet där sjuksköterskorna fick hjälpa 
dem att förstå, lugna ner dem och ta hand om deras oro. 
 
I vårdandet av patienten beskrev de att information var en stor del av omvårdnaden. Att ta 
sig tid att sitta ner tillsammans med patienten och förklara varför de var på avdelningen 
och vad skulle komma att hända under tiden som de var där. 
 

… ska göra allt för att ta hand om det här ska bli bra att man 
informerar förklarar att man jah uppdatera läget tar reda på eh hur 
dom har det hemma reda upp å komma in på botten hur de skulle ta 
sig när de väl kommer hem hur det ska funka man ser hela personen. 

 
Att ge information handlade även om att prata med de anhöriga och berätta för dem vad 
situationen som patienten var i innebar. I de fall där patienten inte var kontaktbar sågs de 
anhöriga som den viktigaste informationskällan för patienten där de kunde uttrycka vad 
hennes eller hans önskemål hade varit. Under vårdtiden undervisade sjuksköterskorna 
patienten i egenvård, så som injektionsteknik inför hemgång. Den goda omvårdnaden 
kännetecknades av att sjuksköterskan undervisade och gav adekvat information till 
patienten och anhöriga. De ansåg att det var god omvårdnad när informationen mellan 
olika instanser fungerade tillfredställande såsom kontakten med kommunen och 
vårdplaneringsteamet, eftersom den slutligen gynnande patientens fortsatta vård. 

Glädje 

I omvårdnaden av svårt sjuka ortopedpatienter var det viktigt med humor. De såg sin roll 
att vara en god lyssnare och att ge möjligheten till patienten att samtala om problem som 
tyngde dem. De kände en glädje över att vara ett stöd för patienten. En bra relation till 
patientens anhöriga upplevdes också som positivt, då de anhöriga fick möjligheten att 
ventilera sina känslor och en motiverande dialog kunde föras mellan dem. Även i svåra 
situationer där patientens hälsa inte kunde förbättras var det viktigt att ändå kvarhålla ett 
välbefinnande och få patienten att känna en glädje. 
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… att se hela människan gör man när man lyssnar på dem, för det är 
oftast i själen som det jobbiga sitter. 

 
… jag hade gett henne allt och vi skrattade mycket. 

 
Skratta mycket tillsammans förbättrade patientens hälsa och hjälpte denna att återhämta 
sig. Ett leende mot patienten var betydelsefullt, då de bekräftade människan som fanns i 
sjukhussängen och detta upplevdes som ett trevligare förhållningssätt gentemot patienten. 
Positivt tänkande och att motivera patienten var en del i omvårdnaden som var nödvändig 
i återhämtningen efter operationer. Att se patientens framsteg gav båda en 
tillfredsställelse. Uppmuntrande ord upplevdes förbättra patientens självförtroende i 
rehabiliteringen.  

Tid 

En stor del av god omvårdnad var när de hade tid för patienten och de kunde ge den till 
patienter som behövde den. Då det fanns patienter som hade större vårdbehov på grund 
av sitt hälsotillstånd, prioriterades den extra tiden, om den fanns, till dem. De uttryckte att 
det fanns ett ömsesidigt behov att få tid tillsammans. Känslan av att kunna göra det lilla 
extra för patienten var en viktig faktor för sjuksköterskorna där de själva kunde gå in och 
bedöma vilken omvårdnad patienten behövde. I och med att få mer tid för varje patient 
skulle det ge möjligheten att öka patientens delaktighet i vårdandet och ge ett utrymme 
för ökad förståelse för patientens situation. De ansåg om de hade tid att prata med 
patienten fick de också en personlig bekräftelse på att de hade gett god omvårdnad. 
 

… kunna hinna lära sig prioritera vad som är viktigast, ja har lärt 
mig att prioritera vissa saker. 

 

Sjuksköterskor som genom erfarenhet lärt sig att prioritera sin omvårdnad hade också 
extra tid för patienten. Känslan av god omvårdnad upplevdes när de hade hunnit med 
patienterna både i omvårdnaden, men även i samtalet med dem. Mycket tid gick till 
dokumentation, vilket var viktigt för omvårdnaden, men de ansåg att detta medförde 
minskad tid tillsammans med patienten. 

Teamwork 

För att kunna ge god omvårdnad ansåg de att det krävdes en bra sammanhållning mellan 
olika yrkesgrupper i vårdarbetet. Sammanhållningen innebar inte endast att de skulle 
arbeta tillsammans utan de såg all personals arbetsuppgifter som värdefulla för patientens 
vård. Den goda omvårdnaden kunde ges när viljan att hjälpa varandra mellan 
yrkesgrupperna fanns. 
 

… när man jobbar i team så blir det mer sammanhållning 
man får ju hjälpa varann. 
 

Rapportering mellan yrkesgrupperna ansågs otillfredsställande. Dialogen med andra 
yrkesgrupper om patienternas hälsotillstånd var viktigt, då sjuksköterskorna själva inte 
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alltid hade tid till att vara tillsammans med patienten. De beskrev att när de arbetade i 
team så utvecklades sammanhållningen till det bättre. 

 
… samspelet som är det största a och o om man säger så just hela 
omvårdnaden. 
 

Ett utökat samarbete mellan yrkesgrupperna önskades för en god vårdkvalité. Ett exempel 
på ett gott samarbete var att de, av sjuksköterskorna delegerade arbetsuppgifterna till 
undersköterskorna, fullföljdes. Eftersom det är sjuksköterskans ansvar att omvårdnaden 
fungerar var det viktigt att sjuksköterskorna kunde känna förtroende för att 
undersköterskorna genomförde de åtgärder som de hade fått tilldelade. När 
arbetsfördelningen var tydlig kunde personalen effektivisera vårdandet för patienten. 
Goda rutiner på avdelningen eftersträvades. En ömsesidig förståelse för olika 
yrkesgruppers arbeten på avdelningen ansågs viktig. De olika perspektiven av vårdandet 
sågs som en tillgång i vårdandet av patienten. Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt 
att yrkesgrupperna hade ett gemensamt mål med patientens vårdbehov. 

Etiskt förhållningssätt 

Förhållningssättet till patienten var betydelsefullt för sjuksköterskorna, där alla har 
förmedlat vikten av att vara en god lyssnare och att även vara närvarande i tanken. 
 

… alltför vanligt att man ibland är där fast man inte ah de märker ju 
om man inte är just närvarande egentligen. 
 

De ansåg att de inte får glömma bort att det finns en människa, inte bara en patient i 
sjuksängen och för att kunna ge en god omvårdnad bör de se hela patienten och 
respektera dem för deras olikheter. Förståelse för patientens kulturella bakgrund i 
omvårdnadssituationer kunde exempelvis vara att en kvinna vårdade patienten istället för 
en man. Att kunna respektera patienten innebar att kunna behandla den som en människa, 
tillåta den att sköta sig själv om önskan fanns. Sjuksköterskorna skulle sätta patienten i 
centrum. 
 

… vi ska ju lämna vårt eget jag när vi går in som sjuksköterska och 
det tycker jag man gör. 

 
På de salar där flera patienter låg var det extra viktigt att tänka på patientens integritet 
genom att dra för skynken, skyla patienten samt att omvårdnadspersonalen inte talade 
högt om dennes sjukdomstillstånd. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Studiens syfte var att studera hur sjuksköterskor på en ortopedavdelning beskriver god 
omvårdnad. Urvalet av informanter stämde väl överens därför att omvårdnaden på en 
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ortopedavdelning är relativt omfattande och sjuksköterskor som jobbar där har en stor 
erfarenhet.  En empirisk studie med intervjun som datainsamlingsmetod valdes, eftersom 
det ansågs viktigt att informantens egna erfarenheter och upplevelser av god omvårdnad 
belystes. Under intervjuerna beskrev sjuksköterskorna olika personliga situationer som 
gjorde att författarna fick en inblick i deras livsvärld. Det ansågs nödvändigt att få ta del 
av informanternas beskrivningar av deras livsvärld, för att bättre förstå vad informanterna 
ansåg vara karakteristiskt för en god omvårdnad. Intervjun som sådan gjordes för att få en 
helhet och förståelse för ämnets innehåll, valet av datainsamlingsmetod visade sig dock 
vara tidskrävande. Som intervjuare gällde det att vara en aktiv lyssnare och vara delaktig 
under intervjun. Detta gjordes genom att ställa adekvata följdfrågor relaterade till 
studiens syfte. Intervjutekniken förbättrades efter hand och intervjuguiden gjorde det 
möjligt att hålla sig till samma typ av frågeställning. Förförståelsen för ämnet gjorde att 
det insamlade materialet analyserades bättre. Det fanns också en medvetenhet om att en 
brist på kritik mot förförståelsen kunde återspeglas i resultatet. Tillvägagångssättet för 
intervjuerna beskrevs för informanterna innan intervjun, detta gav en god och avslappnad 
stämning.  Intervjuernas längd varierade från 20 till 40 minuter, men kvalitetsmässigt 
fanns likvärdig data i de kortare intervjuerna gentemot de på 40 minuter. 
 
Efter att informanten avlägsnat sig diskuterades genomförandet av intervjun. Reflektioner 
av intervjun gjordes och dessa användes för att förbättra tekniken inför nästa intervju.  
Enligt Kvale (1997) är en mikrofon och välfungerande bandspelare grundläggande för 
ljudkvalitén samt att det inte bör finnas några bakgrundsljud som stör. Detta uppfylldes 
inte eftersom bandspelarens dåliga ljudkvalité försvårade transkriberingen av vissa 
intervjuer. Alla intervjuer spolades fram och tillbaka för att innehållet inte skulle feltolkas.  
 
Innehållsanalysen var en process som tog mycket tid under examensarbetet. Det var 
viktigt att vara överrens om hur rådata skulle tolkas. Detta gjordes genom intensiva 
diskussioner och med handledarens hjälp. Under analysen var Graneheim och Lundmans 
(2004) artikel värdefull för tolkningen av utskrifterna. 
 
Bandinspelade intervjuer möjliggjorde för författarna att återuppleva känslan under 
intervjun samt att inget av det sagda utelämnades. Som författare av examensarbetet är vi 
glada över att fått uppleva känslan under intervjuerna som är värdefullt i analysen av data. 
Den manifesta analysen var enklare att tolka för båda författarna medan det latenta 
framkom efter längre diskussioner av intervjuutskrifterna. Därför tror författarna inte på 
att studien hade varit lika innehållsrik om en kvantitativ ansats hade använts med 
exempelvis enkäter eller frågeformulär. 

Resultatdiskussion 
I examensarbetets resultat fann författarna sju teman för omvårdnaden som 
överensstämmer med dess syfte. För sjuksköterskor är omvårdnad som begrepp ett brett 
område. Då examensarbetet gjordes på en ortopedavdelning ligger omvårdnadens fokus 
naturligt nog på smärtlindring. Bortsett från fokus på smärtlindring kan resultatet därför 
ses som gångbart och intressant för all vårdpersonal. 
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På en ortopedavdelning behöver patienterna p.g.a. av varierande diagnoser, olika typer 
och olika kvantitet av smärtlindring. De intervjuade sjuksköterskorna genomförde en 
individanpassad omvårdnad, dels genom att lindra pågående smärta, dels genom att 
arbeta i förebyggande syfte. Kunskapen om läkemedlets effekter var grundläggande och 
viktig för att kunna ge adekvat behandling. Enligt ICN (2005) ingår det som en del av 
sjuksköterskans ansvarsområde att lindra lidande för patienten. Även om det finns 
generella ordinationer för smärtlindring på en ortopedavdelning, krävs det av 
sjuksköterskan att han/hon kan använda sig av fler tillvägagångssätt för att kunna bedöma 
graden av smärta och ge en individanpassad smärtlindring. Därmed kan lidandet minskas. 
I artikeln av Bergh et. al., (2005) fann författarna stöd för sitt resonemang att 
sjuksköterskan bör använda sig av flera metoder för smärtskattningen som gjorde att den 
individanpassade vården förbättrades. 
 
För ortopedpatienter fordras det att sjuksköterskor i omvårdnaden är kreativa då många 
situationer ibland är akuta, omedelbara och livsavgörande. De behöver ha känsla för rätt 
omvårdnad till varje patient. Persson och Östman (2004) beskriver betydelsen av ständig 
utveckling av den intuitiva kunskapen hos sjuksköterskan. Helhetssynen bör ständigt 
prägla vårdandet, de intervjuade sjuksköterskorna uttryckte att denna uppstod först när de 
hade skapat en god kontakt med patienten. I tidigare artiklar som författarna tagit del av 
framkom inte vikten av patientens möjlighet att kunna påverka sin rehabilitering. Utifrån 
intervjuerna kan man dra slutsatsen att detta är mycket betydelsefullt för att undvika att 
tillfrisknandet hos patienten inte stagnerar. 
 
Att reflektera över sitt bemötande inför kontakten med patienten anges av 
sjuksköterskorna som en viktig del. I mötet mellan sjuksköterska och patient ses 
kommunikation som en förutsättning för god omvårdnad där sjuksköterskornas 
bemötande är avgörande för att det skall bli ett bra samarbete/samspel mellan dem. För 
en lyckad kommunikation är det viktigt för dem att känna att de har tid för patienten. När 
tiden finns förbättras möjligheten att skapa en vårdrelation. I vårdrelationen ska det 
finnas ett engagemang som inte blir för personligt där sjuksköterskan skall ge av sig själv 
men inte räkna med att få något tillbaka (Dahlberg, 2003). Sjuksköterskorna själva 
beskriver att både muntlig kommunikation och att kunna avläsa kroppsspråk, leder till en 
bättre delaktighet för patienten i sin egen omvårdnad. Information och undervisning ger 
dem större delaktighet i sitt eget vårdande, positiva effekter för patientens självkänsla, då 
de efter hemgång exempelvis kan ta hand om sina läkemedel och injektioner själva. Finns 
en bra dialog med patienten kan sjuksköterskan anpassa omvårdnaden så som hon/han 
önskar. Fungerar kommunikationen, givandet av information samt att sjuksköterskan har 
rätt bemötande kan detta hjälpa patienten att få en trygghet under vårdtiden som gör att 
hon/han vågar uttrycka sina känslor och behov. 
 
Utifrån resultatet framträder det att det är viktigt för patienten att tillåtas att uttrycka sina 
känslor såsom skratt, gråt, glädje, ilska. Allt som patienten känner ska sjuksköterskorna 
kunna lyssna på, de ska finnas som ett stöd när patienten ventilerar sina känslor. I mötet 
med patienten bör de lämna sina egna känslor utanför. Ett leende från patienten visar, 
enligt de intervjuade sjuksköterskorna, att de har gjort en god omvårdnad. Att ge och ta är 
nödvändigt för att få ut en god omsorgsrelation. Teoretikern Watson (1993) beskriver 
som främsta mål för sjuksköterskan att bibehålla det mänskliga hos patienten och ge 



 17 

henne/honom möjligheten att uttrycka sin situation för att kunna bejaka patientens 
känslor. Författarna har under intervjuerna funnit att sjuksköterskorna i praktiken handlar 
enligt Watsons teori om den transpersonella omsorgsrelationen, d.v.s. samspelet mellan 
sjuksköterska och patient, men sjuksköterskorna själva är inte medvetna om att deras 
arbetssätt kan finnas i denna teori. De berättade om betydelsen av att få se patienten med 
egna ögon och bilda sig en uppfattning om människan i sängen.  
 
I forskningen i examensarbetets bakgrund nämns inte glädjen i vårdandet av patienten. 
Intervjuerna visar tydligt behovet hos sjuksköterskorna att få dela med sig av sin glädje i 
omvårdnaden. 
 
Författarna har reflekterat över att intervjuerna har beskrivit Högskolan i Skövdes 
centrala begrepp för omvårdnad nämligen människan, hälsa och välbefinnande, vårdande 
och livssammanhang och miljö. Informanterna har bland annat beaktat patientens 
kulturella bakgrund och fått en helhetsbild genom att se patienten som mer än en individ i 
sjukhussängen. De har skapat en relation till patienten där de med en god kommunikation 
fått lära sig mer om henne/honom i andra sociala sammanhang. Sjuksköterskorna har 
dock inte reflekterat över någon teori då de har pratat om omvårdnad, utan de ser 
omvårdnaden som något naturligt i vårdandet. Författarna anser att omvårdnadsteorier 
skulle kunna integreras mer i vården då sjuksköterskeutbildningarna har skilda perspektiv 
på ämnet omvårdnad. Detta skulle kunna leda till ny kunskap. 
 
Patienten känner sig inte tillfredsställd med vården om sjuksköterskan inte har tid att 
lyssna på dem (Eriksson, et. al., 2003). Sjuksköterskorna, däremot, ser ett ömsesidigt 
behov av att få tiden att räcka till för att möta patienten på ett personligt, men ändå 
professionellt sätt. Det finns skillnader i sjuksköterskornas kunnighet att prioritera rätt, 
alla har inte erfarenheten av att säga till om att de vill ha den tiden. Alla sjuksköterskor 
ser tiden som ett problem eftersom den oftast inte räcker till för att ge den goda 
omvårdnaden. 
 
Teamwork mellan sjuksköterska/patient eller olika yrkeskategorier är något som alltid är 
viktigt för en ständig utveckling av omvårdnadskvalitén. Ett stöd för resultatet finner 
författarna i Lee, et. al., (2007) där artikeln beskriver vikten av att göra patienten delaktig 
i sin egen omvårdnadsplan, i vilken sjuksköterskan ska vara patientens ledare och stöd. I 
sjuksköterskans roll ingår det att leda en arbetsgrupp. I intervjuerna talade 
sjuksköterskorna inte om denna uppgift. För att få samarbetet att fungera tillfredssällande 
mellan personalgrupperna anser författarna att sjuksköterskorna måste bli bättre på att 
våga ta sitt ansvar som ledare. En sjuksköterskas osäkerhet i sin ledarroll skulle, enligt 
Atwal och Caldwell (2006) innebära brister i rapportering av patienterna. 
Sjuksköterskorna i deras studie var rädda för att de andra i personalen ska uppfatta att de 
inte har tillräckligt med kompetens. Författarna tror att det är betydelsefullt att 
sjuksköterskorna ser behovet av att stötta varandra i arbetet, då alla vet om att 
arbetsbördan är stor. För att förbättra samarbetet bör viljan finnas att ta del av varandras 
dagliga arbetsuppgifter. 
 
Sjuksköterskorna på ortopedavdelningen har ett ansvarsfullt arbete där de dagligen berörs 
av patientens känslor och problem. Dahlberg (2003) skriver om en öppenhet i 
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vårdrelationen i vilken relationen mellan vårdare och patient skall tillåtas vara öppen, 
men ändå bevara integriteten. De var tydliga med att det etiska förhållningssättet i 
förhållande till patienten var viktigt för en god omvårdnad. I ett omvårdnadssammanhang 
skulle deras förhållningssätt kunna inspirera andra yrkeskategorier att bli medvetna om 
problemet att patienten exponeras för utomståendes blickar och att dennes integritet 
skadas när vårdpersonal t.ex. diskuterar hans/hennes sjukdomstillstånd öppet på salen 
eller i korridoren. 
 
Vi är medvetna om att resultatet endast visar åtta sjuksköterskors syn på god omvårdnad. 
Det fanns en bra samstämmighet i de flesta svaren. Slutsatsen blir att fler intervjuer hade 
ökat validiteten, men inte ändrat resultatet. Dessa åtta sjuksköterskors syn på god 
omvårdnad skulle kunna utgöra en del av ett material som skulle kunna vara en hjälp för 
den enskilda sjuksköterskan när han/hon skall ta ställning till hur omvårdnaden skall 
utföras. 

KONKLUSION 

Resultatet som framkommit i examensarbetet anser författarna kan användas som ett 
material där sjuksköterskorna får ta del av andras erfarenheter i ämnet omvårdnad. I 
många sammanhang visar resultatet sjuksköterskornas verklighet i deras vardagliga 
omvårdnadsarbete och vikten av det arbete de utför. Genom att genomföra detta 
examensarbete med intervjuer ur verkligheten hoppas författarna att de intervjuade 
sjuksköterskorna blivit medvetna om att de har stor betydelse för den goda omvårdnaden 
på avdelningen. Detta är något de inte har reflekterat över tidigare och de ser inte alltid 
allt de gör för patienten som omvårdnad. 
 
Det finns en önskan hos de intervjuade sjuksköterskorna att vara tillsammans med 
patienterna för att de ska kunna förbättra omvårdnaden. De teman som författarna har 
skrivit om kan för vissa sjuksköterskor anses som naturliga i deras arbete. Vi menar dock 
att det är just dessa teman som måste komma fram till andra sjuksköterskor och övrig 
personal för att visa att alla arbetsgrupper är viktiga för patientens omvårdnad. 
 
Sjuksköterskorna bör värdesätta sig själva högre. Känslan som kom fram under 
intervjuerna visade att de i början av intervjun inte såg sig själva som en viktig del i 
omvårdnadsarbetet. De värdesatte varken de administrativa uppgifterna eller 
läkemedelshanteringen som en del i den goda omvårdnaden. 
 
Informanterna särskiljde inte omvårdnadskunskap från kunskaper inom stödämnen. 
Teorier i omvårdnad och centrala begrepp i omvårdnad var inte självklara för 
sjuksköterskorna. Däremot beskrev de delar av kärnan i omvårdnadsämnet utan att 
relatera till teorier i omvårdnad.  
 
Fortsatta studier inom ämnet god omvårdnad skulle kunna bestå av att liknade intervjuer 
gjordes på andra avdelningar. På så sätt skulle synsätten på omvårdnad mellan olika 
avdelningar kunna belysas. 
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 A 

BILAGA 1 

Beskrivning av ämnet omvårdnad 
Ämnet omvårdnad 
Omvårdnad definieras som den vetenskap som genom relationer och handlingar ska befrämja 
människans/patientens utveckling mot fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. 
Därigenom ses hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom och kan relateras till känslan av 
välbefinnande. 
 
Omvårdnadens värdegrund är av central betydelse för både ämnet och dess tillämpning. 
Omvårdnad kan förstås utifrån ett etiskt perspektiv, där patienten är i fokus. Vårdandet 
präglas av omsorg och ett etiskt förhållningssätt, där människans värdighet och enhet 
respekteras och högaktas. Humanistisk människosyn innebär att alla människor behandlas 
likvärdigt oberoende av ålder, kön, sexuell läggning, klass, etnicitet samt att människan ses 
som en enhet av fysiska, psykiska och andliga/existentiella dimensioner. Patientperspektivet 
ingår som en del i värdegrunden där patientens utsatthet och egna perspektiv på sin 
hälsosituation är centralt. Vårdarens värdegrund och hållning till patienten kännetecknas av 
ansvar, respekt och öppenhet för patientens värdighet och integritet. 
 
Inom ämnesområdet omvårdnad är följande begrepp centrala:  
 
Människan – Människan är en enhet av kropp, själ och ande och denna enhet är en central 
utgångspunkt i vårdandet. Olika former av ohälsa och kroppsliga förändringar kan påverka 
och begränsa en persons dagliga liv. Oavsett perspektiv på kroppen, såväl fysiologiskt som 
exempelvis existentiellt, är kroppen alltid en helhet av det liv hon är bärare av. Ett vårdande 
utgående från en helhetssyn på människan beaktar människans komplexa helhet. 
 
Hälsa och välbefinnande – utgör vårdandets centrala målsättningar. Hälsa relateras till 
känslan av välbefinnande och är inte enbart frånvaro av sjukdom. Vårdarens förhållningssätt 
och handlingar syftar till att främja hälsa genom att ge stöd för en hälsosam livsstil, minska 
lidande och lindra obehag och illabefinnande hos patienten. Lidande och hälsa är naturligt 
förekommande i människors liv. 
 
Vårdande – Vårdandets mål är att främja patientens hälsa och välbefinnande, förebygga 
sjukdom och ohälsa, lindra lidande eller verka för en fridfull och värdig död med beaktande 
av kulturell bakgrund, ålder, kön och sociala villkor. Vårdande innebär relationer och möten, 
där det finns en patient/människa och närstående som i samspel med vårdaren medverkar och 
är delaktig i vården och sin hälsa. Vårdandet förverkligas genom relationer och 
vårdhandlingar vilket medverkar till en god helhetsvård för patienten och därmed främjas 
patientens hälsa. 
 
Livssammanhang och miljö - Förståelsen för patientens livssituation, miljö och hans/hennes 
dagliga liv är av central betydelse i vårdandet och för att vårdaren skall kunna främja 
patientens hälsoprocesser och hjälpa patienten mot högre grad av välbefinnande. Vårdaren 
strävar till att få en djup förståelse för patienten och hans/hennes lidande i den aktuella 
livssituationen och i det aktuella livssammanhanget, där relationer, gemenskap, kultur, miljö 
och socialt sammanhang är av stor betydelse. 
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Ämnet omvårdnad är en autonom vetenskap och ett autonomt ämne och samtidigt huvudämne 
i utbildningsprogrammen på grund- och avancerad nivå. Transformeringen från 
professionsneutral vetenskap till professionsinriktat huvudämne tydliggörs i 
utbildningsprogrammen på alla nivåer inom följande ansvarsområden: att främja hälsa, att 
förebygga sjukdom och ohälsa, att lindra lidande samt att medverka till en fridfull och värdig 
död. Den kontextuella delen av ämnet omvårdnad, som är stommen i utbildningsprogrammen, 
utvecklar kunskap om professionell omvårdnad främst för professionella vårdare, vilket 
möjliggör en evidensbaserad omvårdnad. Den generella delen av ämnet omvårdnad är dock 
till sin karaktär och uppbyggnad inte professionsbundet och syftar därför till att utveckla 
generell kunskap om vårdande som fenomen och om centrala allmänmänskliga fenomen (så 
som lidande, sårbarhet, ansvar, tröst, naturlig vård och vårdgemenskap) i relation till hälsa 
och ohälsa. 
 
Skövde 2008-01-08 
Lisbeth Fagerström och Annsofie Adolfsson, Ämnesföreträdare 
Susanne Källerwald, Programansvarig sjuksköterskeutbildningen 
Elisabeth Hertfelt-Wahn, Programansvarig specialistutbildningarna 
Jan-Erik Claesson, Grundutbildningssamordnare 
Beslutad i Institutionsnämnden IVN 2008-02-07 
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BILAGA 2 

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 sjuksköterskans syn på vad god omvårdnad är. 
 
Syftet med studien är att studera vad god omvårdnad är ur ett sjuksköterskeperspektiv på en 
xxavdelning. 
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 sjuksköterskan befinner sig på, eller 
annan plats som sjuksköterskan 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 sjuksköterskan kan när som helst avbryta sin medverkan utan att 
ange någon orsak. 
 
Vi söker sjuksköterskor på en xxavdelning 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. 
 
Besked om deltagande från er avdelning kan lämnas i ett kuvert till vår kontaktperson nn på 
avd. xx, xx 
 
Med vänliga hälsningar   Handledare: 
Jessica Gertsson och Amanda Klasson   Annsofie Adolfsson 
 
 
 
Har du några frågor angående studien kan du kontakta oss. 
 
Mobiltelefonnummer Jessica Gertsson: xxxx-xx xx xx 
                                   Amanda Klasson: xxxx-xx xx xx 
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BILAGA 3 

Tillstånd 
 
Härmed ger jag, verksamhetschef/ Enhetschef för xxavdelningen mitt tillstånd att Jessica 
Gertsson och Amanda Klasson, studenter från sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i 
Skövde, under vårterminen 2008, att i avseende enligt informationsblad och muntlig 
information intervjua sjuksköterskor som arbetar på xxavdelningen. 
 
 
Skövde den………………………… 
 
 
……………………………………… 
Verksamhetschef/ Enhetschef 
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BILAGA 4 

Informationsdokument till sjuksköterskan 
 
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 vårt syfte är att studera vad sjuksköterskans syn på vad god omvårdnad är. Därför vill vi 
intervjua dig som är sjuksköterska, om dina erfarenheter av omvårdnad på din vårdavdelning. 
 
Om du vill delta i studien kommer det att gå till så här: 
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 en annan 
plats som du har valt. En av författarna kommer att delta vid intervjuerna och det insamlade 
materialet kommer sedan att analyseras och granskas av båda författarna. Vår handledare 
Ann-Sofie Adolfsson kommer delvis att läsa utskrifter av det bandade materialet. 
Vi är också de enda som kommer att ha tillgång till materialet som kommer att förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan få tillträde till det. När arbetet är slutfört kommer allt 
material förstöras för att bevara konfidentialiteten och integriteten. 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange någon 
orsak. 
 
Vi söker dig som är sjuksköterska på en xxavdelning och 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. 
 
Svar om deltagande lämnas skriftligt i ett kuvert som finns hos vår kontaktperson nn på 
xxavdelningen xx, xx. 
 
Med vänliga hälsningar   Handledare:                        
Jessica Gertsson och Amanda Klasson  Annsofie Adolfsson 
 
 
 
Har du några frågor angående studien kan du kontakta oss. 
 
Mobiltelefonnummer: Jessica Gertsson: xxxx-xx xx xx 
                                    Amanda Klasson: xxxx-xx xx xx 
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BILAGA 5 

Intervjumedverkan 

 
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 
sjuksköterskor, 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. Din åsikt är värdefull för studien. Intervjun kommer att ta ca 30-60 
minuter och du får välja platsen där intervjun ska ske. 
 
Alla lämnade uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och vara avidentifierade. 
 
Om intresse finns, så kommer vi att presentera det samlade resultatet av intervjun på en 
arbetsplatsträff senare. 
 
Med vänliga hälsningar: Jessica Gertsson och Amanda Klasson. 
 
Har du några frågor går det bra att kontakta oss. 
 
Mobiltelefonnummer: Jessica Gertsson xxxx-xx xx xx 
  Amanda Klasson xxxx- xx xx xx 
 
Handledare, Annsofie Adolfsson 
 
 
 
 
 
 
 
Svar om medverkan senast vecka 5, lämnas till vår kontaktperson, nn på xxavdelningen xx/xx. 
 
Jag samtycker till att medverka i er intervju. 
 
Mitt namn och telefonnummer är 
 
 
………………………………………………………………….. 

  
 
 
 


