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____________________________________________________________________________ 
 

För att höja kvalitén på vården, bör personalen lyssna på patienterna som är vård 
konsumenterna. Syftet är att studera god omvårdnad ur ett patient perspektiv, för att kunna 
anpassa omvårdnaden till patienternas behov utifrån befintliga resurser på en 
ortopedavdelning. Studien utfördes i samverkan mellan Högskolan i Skövde och ett väst-
svenskt sjukhus där ingick studier med sjuksköterskor och undersköterskor på samma 
ortopedavdelningar. Författaren ville se om de tyckte som patienterna. Denna studie är gjord 
med kvalitativ ansats metoden är innehållsanalys. Det genomfördes 12 intervjuer med öppen 
frågeställning om vad patienterna tycker är god omvårdnad. I intervjuerna framkom att 
personalens attityd och beteende var viktigt för informanterna. Det handlade om att 
patienterna vill att personalen ska vara hjälpsam, att vara trevliga och humoristiska. De ska 
också vara omhändertagande, empatiska och engagerade. Dessutom ge kontakt, stöd, 
uppmuntran och inge förtroende samt ha ett gott handlag. Patienterna uttryckte också att de 
ville bli tillfrågade, få information, att vården ska vara individuell och se till deras behov. När 
detta är känt så behöver personalen få denna kunskap. Om patienterna får en god omvårdnad 
så höjs kvaliteten på vården bara genom att personalen beter sig på ett visst sätt utan extra 
kostnad. 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

ABSTRACT 
 
Title: Patients perspective of good nursing care in an orthopaedic ward? 
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____________________________________________________________________________ 
 

In order to raise the quality of the nursing care it is important for the nursing staff to listen to 
the patients described experiences of their care. The aim of this study was to find out what the 
patients in an orthopaedic ward believe is good nursing care in order to adjust the care 
accordingly and within the resources. It was a joint study between the Nursing College of 
Skövde and a local hospital in western Sweden. Licensed practical nurses and registered 
nurses were interviewed in the same orthopaedic ward. The authors’ intension was to see if the 
they agreed with the patients. The method chosen was qualitative. 12 patients were 
interviewed with open ended questions about what they thought was good nursing care. In the 
result of the study they all described how the attitude and behaviours of the staff was of the 
utmost importance. They wanted the staff to be helpful, nice and have a sense of humor. They 
should also be caring, empathetic and involved. They should give support, contact, 
encouragement, trust and be capable. The patients also stated that they wanted to be consulted 
about their care, given information and listened to. They wanted the care to be personal, with 
an understanding of their individual needs. This knowledge about the patients’ views needs to 
be shared with the nursing staff. Staff's behaviour and ability to give good nursing care, as 
described by the patients, raises the quality of the care and doesn't have to cost an extra penny. 
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INLEDNING 

I Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2005) skriver de att svenskarna lever längre. Studeras 
utvecklingen när det gäller sjuklighet, är bilden dock inte lika entydigt positiv. Ryggvärk, 
ledvärk, smärta och trötthet är exempel på hälsoproblem som drabbar många i befolkningen. 
 
På grund av att befolkningen blir äldre, utsätts dagens hälso- och sjukvård för en ökad 
belastning. Medelåldern har ökat med 2-3 år från 1990 – 2003. Ortopedavdelningarna får ta en 
stor del av den belastningen eftersom benskörhetsfrakturer ökar med åldern, ortopeden tar 
även hand om patienter med rygg- och ledvärk som också har ökat. Samtidigt befinner sig 
landstingen i en pressad ekonomisk situation (Socialstyrelsens Lägesrapport 2003). 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att resurserna minskar medan vårdbehovet ökar. Hur ska det bli 
nöjda patienter? Detta kräver att det fokuseras mer på vad som behövs för att patienterna ska 
bli nöjda och få känna att de får god omvårdnad trots de minskade resurserna. Om personalen 
vet vad patienterna tycker att god omvårdnad är, då blir det lättare att försöka utföra det. I 
samverkan mellan Högskolan i Skövde och Personalavdelningen på ett väst-svenskt sjukhus 
ingår denna studie i ett arbete som är initierat av hög personalomsättning. Det studerades hur 
sjuksköterskor och undersköterskor uppfattade god omvårdnad och dessa studier gjordes av 
sjuksköterskestuderande i deras kandidatexamen. Den här studien är gjord som en magister 
uppsats och har för avsikt att studera vad patienterna på en ortopedavdelning tycker att god 
omvårdnad är. Dessa studier är gjorda på samma avdelningar för att kunna jämföras. Tycker 
personalen likadant, arbetas det mot samma mål? 

BAKGRUND 

Ökande ålder och benskörhet 

Svenskarna lever längre och längre. Med högre ålder ökar antalet personer med benskörhet 
(Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2005). Benskörhet är ett stort folkhälsoproblem, där 
Sverige är ett av de hårdast drabbade länderna i världen. Varannan svensk kvinna och var 
fjärde man får under livet en benskörhetsfraktur. Det sker nästan 100 000 
benskörhetsrelaterade frakturer årligen i Sverige, och kvinnor efter klimakteriet är hårdast 
drabbade (Svenska Endokrinolog Föreningen 2009). 
 
Osteoporos eller benskörhet på svenska, är ett tillstånd där hela skelettet successivt försvagas. 
Till följd av detta drabbas patienten av frakturer vid relativt ringa trauma, såsom fall i samma 
plan. Orsaken till att benet kan bli skört står att finna i de cellbiologiska processer som reglerar 



 

 2

benets normala omsättning. Frakturerna leder inte bara till försämrad hälsa för patienten utan 
också till höga samhällskostnader. Den årliga kostnaden för osteoporos i Sverige har beräknats 
till 4,6 miljarder kronor, inkluderat alla samhällsrelevanta kostnader som kan relateras till 
första året efter en fraktur (Borgström 2006). 

Ortopedpatienter 

Ortopedi (grekiska orthos, rak) är en medicinsk specialitet som omfattar sjukdomar, 
missbildningar och skador i skelettet och lederna, främst sådana problem som kan behandlas 
kirurgiskt (National encyklopedin 2009). Stone (2001) skriver att inom ortopedi sköts det inte 
bara om patienter med ledproteser och frakturer utan de tar också hand om patienter med 
reumatiska sjukdomar, multipla trauma frakturer, nervskador, ryggskador, korrigering av 
deformiteter, skelettcancer och plastikkirurgi. 
 
Ortopedpatienter inom slutenvården är en multisjuk och vårdkrävande patientgrupp visar en 
undersökning av Gauffin och Ramos (2001). Patienterna använde mycket mediciner och 
många olika sjukdomar innan inläggningen. Av dem som sökte akut vård var det 38 % som 
inte behövde någon specifik ortopedisk vård, men de hade svårt att klara sig hemma. Erlen 
(2007) skriver i sin artikel att sköterskor som sköter patienter med ortopediska problem möter 
ofta äldre patienter. Dessa patienter har ofta olika grader av dysfunktion, en del kan vara sköra 
och behöver därför mer hjälp och tid i omvårdnaden. Eftersom de är fysiskt handikappade 
behöver de mer hjälp för att kunna hantera sin situation så att de ska kunna känna värdighet. 
Det är vanligt med posttraumatiskt stress syndrom hos patienter som har haft ett ortopediskt 
trauma menar Starr, Smith och Frawley m.fl. (2006) och Cox, Turner och Penney (2002). 
Patienterna i deras undersökning upplevde att de emotionella problemen som orsakades av 
skadan har varit svårare än de fysiska problemen. 

Smärta 

Sjukdomar och besvär från rörelseorganen är den vanligaste anledningen till smärta  
(Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2005). Smärtbehandling är därför en stor del av arbetet för 
vårdpersonalen på en ortopedavdelning. De flesta patienterna är nyopererade eller också söker 
de vård på grund av smärta. Smärta ett ständigt problem som sjukvården måste kunna hantera. 
En stor del av de patienter som genomgått kirurgi, upplevde postoperativ smärta skriver 
Isaksson och Karlsson (2005). Det är välkänt att nästan 50 % av de postoperativa patienter 
som har behandlats med traditionella metoder har trots detta smärta (Slowikowski &Flaherty 
2000). Rädsla för beroende och övermedicinering finns hos både patienter och personal, samt 
tidsbrist för personalen vid tillredning och administrering av medicinerna (a a). I en studie som 
Cox, Turner och Penney (2002) gjort på ortopedpatienter, fann de att alla patienter som de 
hade intervjuat, hade ont efter deras skador och detta påverkade dem i deras vardag. 
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Historisk tillbaka blick 

Sjuksköterskeutbildningen startade med Florence Nightingale i mitten på 1800–talet. Hon 
betonade vikten av att särskilja de medicinska kunskaperna från de vårdande. De vårdande 
kunskaperna skulle inrikta sig på att vid sjukdom understödja kroppens egna resurser för att 
hantera sjukdom. Sjuksköterskorna betraktades som kallade för sina uppgifter. Under första 
delen av 1900-talet förblev de flesta sjuksköterskorna ogifta och bodde på sjukhusen. Då 
härjade infektionssjukdomarna och sanatorierna växte upp. Den medicinsk-tekniska 
specialiseringen utvecklandes under mitten av 1900-talet och sjuksköterskorna blev 
legitimerade. Under 1980-talet utvecklades helhetsideologin då var kraven på 
sjuksköterskorna att de skulle se alla enskilda människors personliga problem och besvara det 
med flexibilitet och mognad på ett personligt sätt (Erlöv & Petersson 1992). I och med 
högskolereformen 1977 fick sjuksköterskeutbildningen karaktärsämnet omvårdnad. Det räckte 
inte längre med medicinsk teknisk kunskap, det räckte inte med att bara ha ett gott handlag 
och det räckte inte med att bara ha empati. Alla tre förmågorna ingår i god omvårdnad enligt 
Holmdahl (1997). Det utgör också ett område för forskning och utveckling. Inom sjukvården 
samverkar omvårdnaden med de medicinska åtgärder som utformas av läkare 
(Nationalencyklopedin 2009). 

 

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

Sjuksköterskan Virginia Henderson (1991) definierar omvårdnad så här: 

Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, 
att utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull 
död); åtgärder individen själv skulle utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller 
kunskap. Denna arbetsuppgift skall utföras på ett sätt som hjälper individen att så 
snart som möjligt återvinna sitt oberoende (Hendersson sid 10).  
 

Hon beskriver att patientvården har sina rötter i mänskliga grundbehov såsom mat, husrum 
och kläder, av kärlek och uppmuntran samt att känna sig nyttig och att känna ömsesidigt 
beroende i sociala sammanhang. När hon pratar om människans behov betonar hon att 
motiven växlar för olika individer och att behoven skiftar under livets gång. Det är viktigt att 
inse att alla människor har gemensamma behov men det är också lika viktigt att komma ihåg 
att behoven kan tillfredställas på ett oändligt antal varierande sätt och att inte två av dem är 
lika. För att kunna tillfredställa patientens behov krävs det att sjuksköterskan lyssnar på 
patienten och ”känner in” patienten med sin intuition. Det gäller att analysera innebörden i 
hans ord, tystnad, uttryck och rörelser (a a).  
 
I Socialstyrelsens författning (2008) 1993:17 skriver de att sjuksköterskan ska ha förmåga att 
tillvara ta det friska hos patienten och tillgodose patientens basala och specifika 
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omvårdnadsbehov, såväl fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga. Syftet med 
omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa 
utifrån patientens individuella möjligheter och behov, minska lidande samt att ge möjlighet till 
en värdig död. Omvårdnad ska ges till patienterna på lika villkor utifrån vars och ens behov, 
oberoende av ålder, kön, utbildning, ekonomi, etnisk bakgrund och religion. Patienten ska ges 
möjlighet att delta i beslut om och genomförande av sin omvårdnad. Varje situation är unik 
och omvårdnaden ska därför utformas individuellt. 

God omvårdnad 

God omvårdnad är enligt Norberg (1995) både ett förhållningssätt (bry sig om) och vissa 
handlingar eller verksamheter (ta hand om). För att en god omvårdnad ska kunna ges krävs 
flera saker: Vårdaren måste se patientens höghet och sårbarhet, känna med patienten, vilja 
hjälpa, kunna hjälpa och ha möjlighet att hjälpa. Omvårdnad förutsätter förmåga att visa 
omsorg. Ofta är det svårt att skilja mellan omsorg och omvårdnad. Det är inte heller 
nödvändigt för att ge god omvårdnad. Hon skriver också att det innebär en speciell attityd. Det 
är inte bara vad man gör som är viktigt utan också hur man gör det. Man visar omsorg medan 
man handlar och genom att handla (a a s.11).  
 
Lövgren et al (1996) utförde en undersökning i Västerbottens landsting för att få reda på 
patienters uppfattning om vad god omvårdnad respektive dålig omvårdnad är. Svaren på vad 
god omvårdnad är, blev när det gällde generella aspekter: att få bra hjälp, att personalen ser 
vad patienterna behöver och få adekvat vård. När det gällde relationsaspekterna nämndes 
bland annat. att bli respekterad, att bli lyssnad på, bli tagen på allvar, bli trodd, bli förstådd, bli 
behandlad som en hel människa. De specifika omvårdnadsaspekterna var att inte behöva 
vänta, få kompetent behandling, adekvat smärtlindring, få korrekt medicinering, rena kläder, 
och bra information. Övriga aspekter var: att personalen såg till att det fanns möjlighet till 
avkoppling och förströelse, att det finns kompetent vårdpersonal, ett bra kontaktpersonsystem, 
och ett begränsat antal vårdare. 
 
I Attres (2001) studie har hon intervjuat patienter och anhöriga om vad god omvårdnad är. 
Hon kom fram till att de tyckte god omvårdnad karakteriseras av individuell, patient fokuserad 
vård och att man ser till behoven: som förutsätter ett humanistiskt förhållningssätt. När 
patienterna fick god omvårdnad uppfattades det väldigt positivt och det gav patienten känsla 
av att bli ordentligt omhändertagna och det utvecklades tillit och förtroende. Patienterna tyckte 
att det var viktigt att sjuksköterskan "lärde känna patienten som människa", att ha en öppen 
kommunikation mellan patient - personal, att sjuksköterskan gav råd, förklarade och 
informerade. Personalen som hade en omvårdande attityd genom att de visade: snällhet, att de 
brydde sig, var deltagande, lyhörda och visade medlidande var mycket omtyckta av patienter 
och deras anhöriga. De tyckte också att det var positivt med sjuksköterskor som inte visade att 
de hade bråttom, utan tog sig tid att lyssna, prata och vara med dem. Engagemang och en bra 
kommunikation med sjuksköterskan är viktig för patienterna i studierna av Johansson, Oleni 
och Fridlund (2002), Kvåle (2006), Kralik, Kock och Wotton (1997). I alla tre studierna tar de 
också upp att de vill ha trevlig och humoristisk personal. 
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I Sverige har det gjorts en studie av von Essen och Sjögren (2003) där de har mätt med CARE-
Q-instrument som är ett frågeformulär, om vad patienter och sjuksköterskor tycker att god 
omvårdnad är. Patienterna tyckte att det var viktigast med den kliniska kompetensen ”veta 
hur”, sjuksköterskorna tycker däremot att kärnfullhet och tillgivenhet till är det viktigaste 
inom omvårdnadsarbetet. 

Vad god omvårdnad är för sjuksköterskor 

Idvall och Rooke (1998) har gjort en studie där sjuksköterskor har uttryckt vad de tycker är 
viktiga aspekter i omvårdnaden på en opererande avdelning. De kom fram till att 
sjuksköterskorna ansåg att den sociala strukturen, politik och cheferna på olika nivåer hade en 
betydande effekt på kvaliteten på omvårdnaden. Det kom också fram till två olika kategorier 
från deras fokusgrupper. Den första kategorin var vilka saker som gör så att det kan bli bra 
kvalité på omvårdnaden. Den andra kategorin var sjuksköterska - patient. I den första 
kategorin ingick: att vara tillräckligt med personal och att det är rätt uppdelning av 
personalkategorierna, att ha bra standard på rum/toaletter samt bra utrustning, att ha bra rutiner 
och checklistor, att få kontinuerlig fortbildning, att ha ansvaret för ett fåtal patienter, vikten av 
personalens moral och värderingar, att det är en bra kommunikation mellan olika personal 
kategorier. I den andra kategorin framhöll sjuksköterskorna vikten av att upptäcka och åtgärda 
olika symptom, att utföra olika ordinationer precist och säkert, genomföra pre - och 
postoperativ vård, utföra allmän omvårdnad som. tvättning, matning och påklädning, 
informera och förklara för patienterna, ge patienterna emotionellt och socialt stöd som att sitta 
ner och prata, stå upp och försvara patienten, att vara medveten om patientens behov av 
integritet och avskildhet. 
 
Chang, Chao och Chen (2007) har gjort en studie i Taiwan då de intervjuade 83 sjuksköterskor 
om vad de tyckte att god omvårdnad var för något. De kom fram till fyra olika kategorier: Att 
sjuksköterskorna ska ta bra beslut och göra det på ett bra sätt, De ska vara skickliga i sin 
profession, relationen sjuksköterska - patient var viktig och den egna mognaden. De uttryckte 
att relationen kombinerad med professionalism och humanism var god omvårdnad. 

Tidigare studier gjorda av sjuksköterskestuderande på ortopedavdelning 

Det har gjorts två andra studier på samma ortopedavdelningar som den här studien är gjord på. 
I den ena studien intervjuade Gertsson och Klasson (2008) sjuksköterskorna om vad god 
omvårdnad var för dem. Flera av sjuksköterskorna som intervjuades tyckte att den goda 
omvårdnaden uppnåddes när de satte patienterna i centrum och arbetade för att tillgodose 
deras behov, både kroppsliga och själsliga. Att bedöma vad som behöver göras med en patient 
utan att patienten själv behöver säga något ansågs vara viktigt. De menar även att god 
omvårdnad är allting som ingår i sjuksköterskeprofessionen; allt från att behandla sår och 
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kontrollera att de läker på ett tillfredsställande sätt till att vara uppmärksam på förändringar i 
omvårdnaden samt följa ordinationer.  
 
God omvårdnad är också när kommunikationen fungerar bra mellan sjuksköterska och patient. 
Kommunikation behövs för att kunna tillfredsställa patientens önskemål, men också för att 
motivera patienten till att bli mer medveten om hur han/hon kan påverka sitt eget tillstånd. Det 
är i huvudsak muntlig kommunikation men kroppsspråket är också ett annat sätt att avläsa hur 
en patient mår. Bemötandet av patienten är viktigt, det ska finnas en tanke bakom varje 
situation då en sjukstöterska bemöter en specifik patient. Genom att samtala med patienten så 
känner denne sig bekräftad som en individ vilket leder till att sjuksköterskan lär känna 
individen, inte bara en patient. Omtanke var ett begrepp som ofta togs upp av 
sjuksköterskorna. Att göra det där lilla extra för att en patient ska må bra och att få patienten 
att känna sig trygg var viktigt. De beskrev också vikten av att ta hand om anhöriga i svåra 
situationer. De anhöriga sågs som en del av omvårdandet då sjuksköterskor ska lugna dem och 
hjälpa dem att förstå. Den goda omvårdnaden kännetecknas av att en sjuksköterska undervisar 
och ger adekvat information. En annan sak som sjuksköterskorna ansåg hör till den goda 
omvårdnaden var när informationen mellan olika instanser fungerar tillfredställande, såsom 
kontakten med kommun och vårdplaneringsteam, eftersom det slutligen gynnande patientens 
fortsatta vård (a a). 
 
Patienter som är inskrivna på en ortopedavdelning har ofta mycket ont, en stor del av 
omvårdnadsarbetet innebär att smärtlindra patienterna enligt sjuksköterskorna. De tog också 
upp betydelsen av humor inom omvårdnaden. Att skratta och le tillsammans förbättrade 
patientens hälsa och hjälpte denne att återhämta sig och då bekräftades människan som fanns i 
sjukhussängen. Detta uppfattas som ett trevligt förhållningssätt gentemot patienten. En stor del 
av god omvårdnad är när sjuksköterskor har tid för patienterna eftersom det finns ett 
ömsesidigt behov av det. Sjuksköterskor med lång erfarenhet har lärt sig att prioritera 
omvårdnaden och får då extra tid för en patient. För att kunna ge god omvårdnad ansåg de 
även att det krävdes en bra sammanhållning mellan de olika yrkeskategorierna inom 
vårdarbetet. Sammanhållning innebär inte bara att de ska kunna arbeta tillsammans, utan även 
kunna se alla personalens olika uppgifter som värdefulla för patientens vård. Följaktligen kan 
den goda omvårdnaden ges när samarbetet mellan yrkesgrupperna fungerar. Känslan av god 
omvårdnad upplevs när en sjuksköterska hinner med att prata, bry sig om och hjälpa 
patienterna (a a).  

Vad god omvårdnad är för undersköterskor 

I den andra studien som gjordes på ortopedavdelningarna intervjuade Sjöberg och Valkonen 
(2008) undersköterskorna om vad god omvårdnad betydde för dem. De kom fram till att god 
omvårdnad var att kunna se patientens behov, kunna tillgodose behoven, att lyssna på 
patienten och vara lyhörda för dennes behov. Kommunikation i omvårdnadsarbetet är en 
grundläggande förutsättning för att utföra god omvårdnad. Undersköterskorna uttryckte också 
vikten av att kunna lyssna till patienten och ta denne på allvar. De betonade även vikten av att 
ha en bra kommunikation mellan vårdpersonalen. Det som sägs på rapporterna och bland 
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vårdpersonal kan påverka den övriga personalens attityd gentemot en patient. För att kunna 
sätta sig in i patienternas behov och känslor behövs en empatisk förmåga samt insikt i sina 
egna attityder, eftersom undersköterskans personlighet speglar sig i arbetet. 
 
Engagera sig, ta egna initiativ och göra det lilla extra för patienten är en väsentlig del av 
omvårdnadsarbetet. För att kunna känna tillfredställelse med sitt arbete är det viktigt att göra 
sitt bästa för varje patient. Att vara noggrann och att ha specifika kunskaper i det praktiska 
utförandet är två viktiga egenskaper som undersköterskorna anser att personal som utför god 
omvårdnad ska ha. Att kunna tillgodose patienternas olika behov, såväl de basala behoven 
som sömn och föda till att göra dem delaktiga i sin egen vård är även det en viktig del av 
arbetet. För att få en patient att känna sig delaktig i vård är det viktigt att patienten informeras 
om vad och varför saker görs. Ett gott bemötande, positiv attityd och förmåga att känna empati 
är en viktiga tillgång i vården (a a). 
 
Om en patient befinner sig i livets slutskede eller bara har behov av närhet, skall personalen 
kunna ta sig tid för att stödja patienten. De anhöriga är också i behov av att få tid och stöd, 
undersköterskorna anser att de anhöriga ingår i omvårdnaden. De betonade också att det är 
viktigt att se hela patienten, inte bara en diagnos (a a).  

Missnöjda patienter 

Trots att det finns så många studier gjorda på hur patienterna vill ha det och hur sjuksköterskor 
tycker att det ska vara så finns det många patienter som är missnöjda. Patienterna i studierna tar 
upp bemötandet mellan vårdpersonalen och patienten som viktigt. De är missnöjda med att 
personalen inte tar sig tid med dem, inte ser dem som individer och att de inte får någon 
uppmärksamhet. De uppfattar personalen som ointresserade och osympatiska (Kock, Webb & 
Williams 1995; Eriksson, Chiappe & Sellström 2003; Coyle 1999). 
 
Vårdlidande är när det sker negativa möten med vårdpersonalen som gör patienterna mer sårbara 
och ökar deras lidande. Patienten uppfattas inte längre som en levande individ, utan bemöts som 
om hon eller han vore en sak (Dahlberg 2002). 
 
Det handlar om vilka förväntningar, vilken bakgrund, vilken ålder och vilket kön patienterna har, 
om de blir nöjda eller missnöjda med vården. De skriver också att yngre kvinnor är mest 
missnöjda med vården (Johansson, Oleni och Fridlund 2002; Wilde Larsson 1999; Rahmqvist 
2001).  
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PROBLEMFORMULERING 

Sjuk- och hälsovården blir mer och mer belastad på grund av att svenskarna lever längre, 
samtidigt som resurserna minskar och det ska sparas. När det ska sparas så ökar belastningen 
på personalen och då ökar också personalomsättningen. Tidigare forskning visar att det är 
många patienter som är missnöjda med vården. Hur ska omvårdnaden bli bättre för 
patienterna? Vad tycker de är viktigt i vården, vad är god omvårdnad för dem? Det finns 
examensarbeten gjorda på samma ortopedavdelning med både sjuksköterskor och 
undersköterskor om vad god omvårdnad är. Tycker patienter, sjuksköterskor och 
undersköterskor likadant? Arbetas det mot samma mål?  

SYFTE 

Syftet med studien är att studera god omvårdnad ur ett patient perspektiv, för att kunna 
anpassa omvårdnaden till patienternas behov utifrån befintliga resurser på en 
ortopedavdelning.  

METOD 

Studien har gjorts med en kvalitativ ansats med intervjuer för att få en ökad förståelse och 
kunskap om vad patienterna upplever som god omvårdnad. Det kvalitativa anses vara det som 
är möjligt att uppleva men som inte är kvantifierbart och mätbart enligt Starrin och Svensson 
(1994). Notter och Hott (1996) skriver att kvalitativ analys ger en mer holistisk bild av 
respondentens erfarenheter utan några begränsningar i frågor och svar. Det handlar mer om 
omvårdnadsstrategier, interpersonlig kommunikationsteknik, intuition och samarbete mellan 
sjuksköterska och patient. Förförståelse har mer med fenomenologin att göra men i denna 
studie kan det ha betydelse genom att det utgör författarens samlade kunskaper om en bestämd 
företeelse. Det är en balans mellan risken att gå in i mötet med patienten för att verifiera den 
kunskap som författaren redan har och möjligheten att kunna använda kunskapen till att kunna 
förstå patienten. Förförståelsen kan vara en inre guide som kan göra mötet med patienten 
meningsfull och fruktbar, men förförståelsen kan också vara en inre guide som leder oss fel 
menar Dahlberg (1997). Författarens förförståelse ligger i att hon arbetar på dessa två 
ortopedavdelningar som sjuksköterska. Dahlberg skriver vidare att med en öppen hållning ska 
vårdaren försöka reflektera över och försöka komma på det klara med sin egen förförståelse (a 
a). 
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Urval 

Studien gjordes på två ortopedavdelningar på ett väst-svenskt länssjukhus. Den ena 
avdelningen var en traumaavdelning och den andra var elektiv avdelning med planerade 
operationer. Det är stor skillnad på de olika avdelningarna. På traumaavdelningen är det en 
högre vårdtyngd än det är på den elektiva avdelningen enligt vårdtygndsmätningar och 
Diagnos Relaterade Grupper (DRG-underlag). De elektiva patienterna kommer på ett 
inskrivningsbesök där de får information om vad som kommer att hända före och efter 
operationen samt informeras om rutinerna på avdelningen. De är välmotiverade och har väntat 
på sin operation. Traumapatienterna får knapphändig information innan de blir opererade akut 
och de är ofta smärtpåverkade efter traumat som de varit med om.  
 
Det har gjorts ett strategiskt urval för att få spridning. Inklussionskriterierna hos informanterna 
har varit att de ska ha varit inlagda minst tre dygn på en ortopedavdelning på ett specifikt väst-
svenskt länssjukhus. De ska vara över 18 år, adekvata till person, tid och rum samt 
svensktalande. Ambitionen var att hälften av dem ska vara planerade operationer och hälften 
ska vara akut inlagda patienter med eller utan operation, hälften kvinnor och hälften män. 
Exklusionskriterierna var att författaren inte ska ha varit ansvarig vårdare för dem som blev 
intervjuade. Urvalet sköttes av de patientansvariga sjuksköterskorna på avdelningarna. De blev 
uppringda dagen innan av författaren som frågade om de hade någon patient som kunde 
inkluderas i studien i enlighet med både inklusions- och exlusionskriterierna. Sjuksköterskan 
valde därefter ut vem som blev tillfrågad om att bli informant. Dessa informanter blev sedan 
tillfrågade av den ansvariga sjuksköterska som informerade han/henne både muntligt och 
skriftligt och informanterna signerade att de ville medverka i studien efter att de hade haft 
betänketid. Informanterna fick några olika tider att välja mellan för att det skulle passa dem 

Datainsamling och Dataanalys 

Intervjuerna har ägt rum i ett enskilt rum utanför avdelningen för att intervjuerna inte skulle 
störas av exempelvis ringningar vilket är av stor vikt menar Olsson och Sörensen (2007). 
Datainsamlingen skedde med intervjuer, med en öppen frågeställning om vad ortopedpatienter 
tycker att god omvårdnad är. Författaren var privat klädd för att det skulle bli en så neutral 
situation som möjligt. Inför intervjun hade författaren ett introducerande samtal om 
intervjusituationen så att informanterna skulle förstå att det inte gällde den medicinska vården 
utan en vårdsituation. Därefter ställdes en öppen fråga om vad informanterna tycker att god 
omvårdnad är. Intervjuaren följde informanternas berättelser och skrev stödord under intervjun 
för att kunna ställa kompletterande frågor utifrån berättelsen och kunna föra intervjun tillbaka 
till ämnet för att få fram omvårdnaden. Intervjuerna höll på i 15-27 minuter och de spelades in 
på band. Tolv patienter blev intervjuade varar hälften var planerade operationer och hälften 
var akuta patienter, fyra informanter avböjde att bli intervjuade. Av dessa tolv informanter var 
det sju som var kvinnor och fem var män. 
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När intervjun var avslutad gjordes en uppföljning då informanten fick tillfälle att ta upp ämnen 
som hon/han inte kunde ta upp när bandspelaren var på eller om informanten hade några 
frågor till intervjuaren. Intervjuantalet var inte fastställt utan antalet styrdes av mättnaden i 
enlighet med Kvale (1997). Direkt efter varje intervju transkriberades intervjuerna av en 
läkarsekreterare som arbetar på ortopedavdelningarna. Därefter lyssnade författaren igenom 
utskrifterna och pararellt med detta gjordes rättningar och eventuella tillägg, eftersom 
författaren kommer ihåg känslan som intervjun förmedlade. Efter att intervjuerna blev genom 
lästa och genomlyssnade ett flertal gånger markerades de meningar som handlande om 
omvårdnad. Dessa meningsbärande enheter bearbetades och delades in i olika kategorier som 
bestämdes efter innehållet som framkom från de meningsbärande enheterna från intervjuerna 
(tabell 1). Innehållsanalysens idé är att försöka beskriva innehållet på ett neutralt och objektivt 
sätt genom att redovisa exakt hur bearbetningen har gått till (Graneheim & Lundman 2004). 
De menar också att det alltid blir någon form av tolkning men den kan vara mer eller mindre 
djup. Olsson & Sörensen (2007) förklarar att innehållsanalysen används för att vetenskapligt 
analysera dokument, såväl skrivna som sådana som återger tal. Innehållsanalysens objekt är 
kommunikationsinnehållet. Varje meningsbärande enhet som användes markerades om det var 
planerad/akut och man/kvinna. För att eventuellt se om det fanns någon skillnad dem emellan. 
 
Tabell 1. Exempel på hur de meningsbärande enheterna har omarbetats till kondenserad 
textenhet, kod, underkategori, kategori och hur det blev ett tema. 
 
Meningsbära
nde enheter 

Kondenserad 
textenhet 

Kod Under-
kategori 

Kategori Tema 

”Jag god omvårdnad 
jag tycker att 
personalen är snälla 
och de ja ställer upp 
och är väldigt 
hjälpsamma” 
 

Godomvårdnad 
är när personalen 
är snälla och 
hjälpsamma 

Snälla och 
hjälpsamma 

Attityd och 
beteende 

Personalens 
attityd, beteende 

 
 
 
 
Relations- 
dimension 
 
 
 
 

"det är bra om de 
kan vara lite glada så 
att de inte ser väldigt 
betryckta och 
nedtryckta och 
tungsinta ut alltså för 
då är det ju jobbigt" 

 

Bra om de är 
glada och inte 
ser ledsna ut det 
blir lite lättare då 

Vara trevliga och 
ha ett leende 

Bemötande Personalens 
attityd 

"jag tror en klapp på 
kinden eller vad som 
helst det behövs inte 
mycket det är jätte 
viktigt" 
 

En klapp på 
kinden, det är 
inte mycket som 
behövs 

Ge stöd och 
uppmuntran med 
en klapp på 
kinden 

handlag Personalens 
handlag 

 
 
 
Handlings- 
dimension 

"det är ju viktigt att 
de inte bara tar i en 
som ett paket om man 
säger så utan att man 
är en individ en 
människa av kött och 
blod va det är ju 
viktigt" 
 

Att de inte bara 
tar i en som ett 
paket 

Hur personalen 
tar i patienterna 

handlaget Personalens 
handlag 

 



 

 11

För att få tillförlitlighet i studien granskades den utifrån begreppen: trovärdighet, pålitlighet 
och överförbarhet. Trovärdigheten styrks genom att författaren beskriver analysarbetet så 
detaljerat att läsaren kan följa hela arbetets gång. Viktiga mått att vidta är till exempel att 
öppet redovisa metoden speciellt hur tematiseringen har gått till, gärna med exempel. Det är 
också viktigt att välja lagom stora meningsbärande enheter samt att beskriva i vilket 
sammanhang datainsamlingen gjorts, så noggrant som möjligt. Detta uppnås genom att 
innehållet delas upp i mindre, hanterbara meningsbärande enheter som kondenseras till kortare 
text. Därefter kodas texten och delas upp i underkategorier och kategorier som läggs samman 
till olika teman där dessa enheter placeras in i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). I 
analysen används både manifest och latent tolkning. I den manifesta tolkningen ska det 
beskrivas vad texten säger, i den latenta tolkningen beskrivs relationer och den underliggande 
betydelsen av texten som svarar på frågan ”hur”(a a).  
 
Trovärdigheten kan styrkas genom att använda citat från den ursprungliga texten. 
Överförbarheten stärks genom att forskaren tydligt beskriver urval, datainsamling och 
analysprocessen (a a). 

Etik 

Kontakt togs med FOU-enheten på det tilltänkta sjukhuset om eventuellt finansiellt stöd till 
etikansökan och hjälp med utskrifterna och detta blev beviljat. Med hjälp av FOU-enheten 
gjordes en etikansökan med Diarienummer: 525-08. Svaret på etikansökan var att det inte 
behövdes om den inte fanns särskilda skäl. Verksamhetschefen på ortopedavdelningarna har 
lämnat sitt medgivande skriftligt för intervjuerna med patienterna. Enhetscheferna och 
sjuksköterskorna på avdelningarna har blivit informerade om studiens syfte och utförande. Allt 
material ska hanteras konfidentiellt mot deltagarna. Informerat samtycke gavs både skriftligt 
och muntligt från deltagarna i enlighet med Helsingforsdeklarationen (1964) som föreskriver 
om etiska regler för forskning på människor. Till de etiska riktlinjerna hör att det måste finnas 
informerat samtycke från en försöksperson, eller för omyndiga personer en person som har 
försökspersonens bästa för ögonen. Samtidigt informerades intervjupersonerna om studiens 
syfte, upplägg och vem den ansvarige för studien var, samt att de kunde avbryta studien när 
helst de ville utan förklaring och utan att drabbas av repressalier. De fick information om att 
allt material ska avidentifieras och förstöras när studien är klar enligt Kvale (1997), (Bilaga 1). 
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RESULTAT 

Manifest tolkning 

I intervjuerna med patienterna framkom efter bearbetning och tolkning fem olika teman: 

• Relationsdimension 

• Handlingsdimension 

• Patient fokusering 

• Information 

• Tidsdimension 

De fem olika teman har indelats efter omfattningen i resultatet. 

Relationsdimension 

I intervjuerna framkom att personalens attityd och beteende var viktigt för samtliga patienter. 
Det handlade om att patienterna vill att personalen ska vara hjälpsam, att de ska vara trevliga 
och ha humor. De ska också vara omhändertagande, empatiska och engagerade. De ska ge 
kontakt, stöd, uppmuntran och inge förtroende samt att de ska ha ett gott handlag. 
 
Patienterna beskrev att personalen ska vara snäll och hjälpsam. Utföra det som patienten 
önskade hjälp med, på ett trevligt sätt. Att de inte skulle säga nej till att ge hjälp om patienten 
ber om hjälp. Helst ska personalen se vad patienten behöver hjälp med utan att patienten ska 
behöva be om det vara lyhörda.  
 
"Ja god omvårdnad jag tycker att personalen är snälla och de ja ställer upp och är väldigt 
hjälpsamma" 
 
De beskrev också bemötandet, att personalen ska vara trevlig och gärna ha ett leende mot dem, 
det var viktigt för ett flertal av patienterna. De uttrycker också att personalen ska presentera 
sig och berätta vem man är. 
 
"det är bra om de kan vara lite glada så att de inte ser väldigt betryckta och nedtryckta och 
tungsinta ut alltså för då är det ju jobbigt" 
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Humor uppskattas av de flesta patienterna men det får inte gå till överdrift utan personalen 
måste kunna känna av hur mycket humor det ska vara och i vilka situationer det är lämpligt. 
Det kunde gärna var lite mer humor för det underlättar uttryckte någon patient. 
 
"Humor är bra det är bra i alla sammanhang det kan aldrig vara fel det får ju inte gå till 
överdrift så det är bara humor hela dan det går ju inte nej" 
 
Patienterna uttryckte också att de vill bli omhändertagna av personalen, genom att få den hjälp 
de behöver och att de kommer när patienterna ringer på dem. Att personalen bryr sig om dem. 
 
"god omvårdnad det uppfattar jag som att man känner att man känner direkt att man är 
omhändertagen att folk tar omhand om en när man är på avdelningen" 
  
De beskriver också att personalen ska vara empatiska så att de kan känna med och att de 
förstår och tror på patienterna till exempel om de har ont. 
 
"det är ju väldigt viktigt att de känner med människor ju" 
 
Patienterna vill också att personalen ska vara engagerad i patienterna och i deras 
yrkesutövning. Engagemang är för vissa patienten att man blir lite mer personlig med dem. 
  
"de engagerar sig mer för mig och kan prata lite personligare saker och allt sånt där" 
 
Att få "kontakten" med personalen uppskattas av patienterna. För att få en bra kontakt med 
personalen krävs det att de får reda på vem/vilka som är ansvariga för patienten och att det 
finns kontinuitet i vården. 
 
"så det är egentligen sådant här det handlar om det mesta med vården bygga upp en kontakt"
  
 
De tycker också att stöd och uppmuntran från personalen är viktigt. Patienterna vill helst 
känna att de får stöd av all personal runt omkring dem. 
 
"det känns för min del att det känns skönt och veta att man får ett stöd om man ja om man 
behöver något eller behöver säga eller" 
 
 
Förtroende för personalen är viktigt tycker patienterna. Har patienterna fått förtroende för 
personalen så kan de förlita sig mer på dem. 
 
"du går ju som en ung pojke nu ja jag har förtroende för henne sa han" 
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Handlingsdimension 

Handlaget kan vara två olika saker det ena är beröringen som ett stöd eller uppmuntran för 
patienten. De uppskattade att personalen tog i dem genom att till exempel lägga handen på 
axeln eller en klapp på kinden, de ville bli omklappade. Det förstärkte känslan av medkänsla.  
 
"jag tror en klapp på kinden eller vad som helst det behövs inte mycket det är jätte viktigt" 
 
Det andra är hur personalen tar i patienterna vid förflyttningar, vändningar och toalettbesök. 
De uttryckte att de ska vara försiktiga vid dem så att det inte gör ont. Vilket bottnade i rädsla 
för att det skulle göra ont när de rörde sig. Någon uttryckte också att personalen var så lätt och 
fin på handen när de gjorde omläggningar. 
 
"det är ju viktigt att de inte bara tar i en som ett paket om man säger så utan att man är en 
individ en människa av kött och blod va det är ju viktigt" 

Patient fokusering 

Det framkom också ett tema om patient fokusering. Patienterna uttryckte att de ville bli 
tillfrågade av personalen, att någon lyssnade till dem och kunna få lite egen tid med 
personalen, att vården skulle vara individuell och se till varje patient och deras individuella 
behov. 
 
Att bli tillfrågad av personalen var uppskattat av patienterna. Det spelade ingen roll vad det 
var de blev tillfrågade om det kunde vara saker som till exempel vad de vill ha att dricka eller 
hur de mår. 
 
"det var toppen de kom in på morgonen och frågade hur man mådde" 
 
De berättade också om vikten av att ha en bra kommunikation mellan personalen och 
patienterna. De vill att personalen ska lyssna och pratade med dem. Det var viktigt att få egen 
tid med personalen för att de skulle kunna prata om precis vad som helst, att de blir sedda och 
hörda.  
 
"Utan då får man sitta ner och prata med dem i lugn och ro" 
 
Patienterna pratade mycket om individuell vård, att alla är olika och att alla har olika behov. 
De uttryckte att personalen måste se varje patient som en egen individ. 
 
"det är så olika på personer hur ont de har och hur mycket hjälp de vill ha" 
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Information 

I intervjuerna framkom också vikten av information. Det gällde både medicinsk information 
och förklarande information för att patienterna vill bli övertygade och motiverade för att förstå 
sin situation bättre. 
 
Det kunde till exempel vara information om den medicinska vården, att de vill ha mer 
förklaring om vad som gjorts med dem och vad som planeras för dem. Ofta gällde det att få 
information av läkarna eller information om vad som blev sagt på ronden. 
 
"jag tror att det är jätte viktigt att man får information varje gång exempelvis efter en rond så 
vill man veta vad de har kommit fram till och vad de har liksom för mål eller hur det ska 
komma och gå och det tycker jag är jätteviktigt" 
 
Får patienterna information så förstår de bättre vad som är bra för dem. De blir motiverade om 
de vet varför. De kan också förstå och acceptera olika saker även om det är negativa saker som 
till exempel en uppskjuten operation. 
 
"man får ju en spruta i magen exempelvis varje dag och visst fick jag information när jag 
frågade om det men de kan lika gärna säga att den här sprutan får du för den är bra mot det 
och det" 

Tidsdimension 

Patienterna har uttryckt att tiden är uppdelad i två olika företeelser. Det ena är patienternas tid 
och det andra är personalens tid. Patienterna uttrycker att de känner sig sysslolösa, de bara 
ligger och väntar på olika saker. Det andra är om personalen är stressad eller ej. 
 
Tiden blir ofta långsam för patienterna. De uttrycker att det är svårt att inte ha något att göra 
och att bara vänta på olika saker som till exempel: ronden, operation, smärtlindring, mat och 
liknande. De känner sig sysslolösa. Flera av dem uttryckte att de önskade att det fanns tv på 
rummen för att få lite tidsfördriv och kunna följa med i världen utanför sjukhuset. 
 
"jag ligger bara och tittar i taket" 
 
Det är olika hur patienterna upplever om personalen är stressad eller ej . De flesta uppger att 
de inte märker av att personalen har mycket att göra och vissa tycker att personalen bara 
stressar förbi dem.  
 
"de är klart att de är stressade det är väl inget konstigt de har ju massor att göra alltså men 
de visar det väl inte så att man upplever det jobbigt på något vis de försöker så gott de kan 
och hinna med ju" 
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Latent tolkning 

Den underliggande meningen är att patienterna vill ha individuell omvårdnad och att 
personalen just ska se till dem och vad de behöver. I mötet med personalen vill patienterna att 
de ska se individen, se deras behov, vara trevliga och bry sig om patienterna. Patienterna 
uttryckte också att de ville bli satta i fokus för personalen genom att bli sedda och hörda. De 
flesta patienterna uttryckte att de ville bli tillfrågade av personalen men det spelade ingen roll 
vad de blev tillfrågade om, utan mer att personalen lyssnade till dem och ”såg” varje enskild 
patient. De flesta patienterna har förståelse för att personalen kan vara stressad, att de har 
mycket att göra och många patienter men det var flera av patienterna som inte märkte att 
personalen var stressad. Patienterna uttryckte att det ska finnas regler och rutiner men det ska 
också finnas flexibilitet och kunna frångå reglerna om det finns behov av det. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

I denna studie valdes att arbeta utifrån kvalitativ metod för att få beskrivningar och subjektiva 
upplevelser. Notter och Hott (1996) skriver att kvalitativ analys ger en mer holistisk bild av 
respondentens erfarenheter utan några begränsningar i frågor och svar. Det handlar mer om 
omvårdnadsstrategier, interpersonlig kommunikationsteknik, intuition och samarbete mellan 
sjuksköterska och patient. Författaren har försökt att visa på hur intervjuerna, bearbetningen 
och tolkningen har genomförts för att studien ska bli så tillförlitlig som möjligt (Graneheim, 
Lundman 2004).  
 
Det fanns vissa svårigheter med urvalet av patienterna på grund av att författaren inte skulle ha 
varit ansvarig för patienterna som skulle bli intervjuade. De ansvariga sjuksköterskorna valde 
ut en eller två patienter som kunde bli intervjuade. Vissa av patienterna som blivit utvalda 
hade författaren varit ansvarig för tidigare under vårdtillfället och kunde då inte ingå i studien. 
 
Det har varit inspirerande att arbeta med patienterna på avdelningen i ett vetenskapligt syfte. 
Det blir en helt annan ”bild” av patienterna när de är informanter. Det var ett bra upplägg att 
sjukhuset och skolan kan samarbeta, skolan kan bidra med sina kunskaper och resurser som 
kommer till nytta i vårdverksamheten. 
  
När författaren satt i intervjusituationen med patienten var det mycket känslor som kom upp 
till ytan, på grund av det så valde författaren att ha ett avslutande samtal med patienterna för 
att kunna prata om det som upptog deras tankar och funderingar för de visste ju att författaren 
var sjuksköterska på deras avdelning. 
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Författaren sökte ekonomiskt bidrag av FOU-enheten till etikansökan och hjälp med 
transkriberingen av utskrifterna. Detta gjordes på grund utav att en läkarsekreterare är van vid 
att skriva, lyssna och hantera utrustningen som användes, det var i syftet att vinna tid. 
Författaren tycker inte att hon förlorade något av känslan som intervjuerna förmedlade. 
 
Antalet kvinnor var fler än männen i studien och detta beror till viss del på att antalet 
kvinnliga patienter på ortopedavdelningarna är högre än antalet män (Cognos 
verksamhetsuppföljning 2008). Av ren nyfikenhet prövade författaren att dela upp de olika 
citaten i planerade/akuta och män/kvinnor för att se om det fanns några skillnader på dem. Det 
fanns inga stora skillnader som utmärkte sig vare sig på planerade/akut eller män/kvinnor. För 
att få fram skillnader om det finns några, så måste det till ett större antal patienter. 
 
Författaren är medveten om att resultatet endast visar tolv olika patienters uppfattning om vad 
de tycker att god omvårdnad är för något. Det fanns ändå en underliggande mening i 
intervjuerna med att patienterna vill ha individuell omvårdnad och att personalen ska se till 
dem och vad de behöver. I mötet med personalen vill patienterna att de ska se individen, se 
deras behov, vara trevliga och bry sig om patienterna. Intervju antalet styrdes av mättnaden 
enligt Kvale (1997), när författaren inte fick fram något nytt så avslutades intervjuerna så att 
validiteten skulle vara styrkt.  
 
 

Resultatdiskussion 

Patienterna på ortopedavdelningarna uttrycker att god omvårdnad blir det om personalen är 
hjälpsam, trevlig, ha humor samt att de ska ha ett gott handlag. De ska också vara engagerade, 
empatiska, omhändertagande, kunna ge kontakt, stöd, uppmuntran, inge förtroende och inte 
vara stressade. Patienterna ville också att vården ska var individuell, att någon ska lyssna på 
dem och att de får ”egen tid” med personalen. De uttryckte att information var viktigt, både 
”allmän” information och medicinsk information. Ofta kände sig patienterna sysslolösa och de 
tyckte att de bara fick vänta. 
 
När patienterna var nöjda med vården hade de hade haft en bra "kontakt" med den trevliga 
personalen som brydde sig om dem och tog hand om dem som Norberg (1995) skriver att god 
omvårdnad ska vara. Lövgrens (1996) studie överensstämde med resultatet i denna studie 
förutom att i den studien hade patienterna tagit upp smärtlindring, medicinering och 
behandling. Troligen gjorde inte informanter det på grund av att de informerades om att det 
inte skulle vara den medicinska vården som de skulle berätta om. Resultatet stämde också 
överens med Attres (2001) studie att god omvårdnad karakteriseras av individuell, patient 
fokuserad vård som ser till behoven. Det har även gjorts en studie med CARE-Q-instrument 
med von Essen och Sjögren (2003) som inte överensstämmer med mitt resultat om vad 
patienterna uttrycker. I den studien uttryckte de att den kliniska kompetensen "veta hur" var 
viktigast för patienterna. I den här studien uttryckte en patienten att det var bra med erfaren 
personal, de andra patienterna tog aldrig upp ämnet ”veta hur”. Det kan bero på att 
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informanterna inte hade det i åtanke eller att det fanns bra rutiner och specialiserad personal på 
dessa avdelningar. I von Essens och Sjögren studie kanske det fanns ”veta hur” som ett 
alternativ att kryssa i för patienterna. 
 
Det finns andra studier som också visar på att vården ska vara individuell. Berg, Suhonen och 
Idvalls (2007) kom de fram till att 86 % av 370 ortopedpatienter tyckte att det var väldigt 
viktigt att bli behandlad som en individuell och unik person. Kvåle (2006) intervjuade 30 
cancersjuka patienter om hur de tyckte att en omsorgsfull sjuksköterska ska vara. Hon kom 
fram till att” tar sig tid att prata med mig som en individ”, ”bryr sig om mig”, ”ger information 
och förklarar” och ”ler och har humor” detta gör en omsorgsfull sjuksköterska. I den här 
studien framkom det också att patienterna vill ha egen tid med personalen, personalen ska vara 
omhändertagande, ge information, vara trevlig och ha humor.  Patienterna uttryckte också att 
personalen skulle vara engagerade. I studien som Kralik, Koch, Wotton (1997) har gjort 
skriver de att sjuksköterskor har mycket att lära från att lyssna till rösterna från människorna 
som är konsumenterna av omvårdnaden. Det är framförallt engagemanget som påverkar 
kvaliteten på omvårdnaden. 
 
Personalen ska ha ett gott handlag framkom i Borch och Hillerviks (2005) studie. De har gjort 
en studie på åtta patienter om hur de upplever beröring i omvårdnadsarbetet. De kom fram till 
att upplevelsen av beröring var svår att särskilja från personalen sätt att vara i 
beröringssituationen och att upplevelsen av beröringen ingick som en del av hela 
vårdupplevelsen. De skrev också att man kan dela upp beröringen i två olika kategorier: 
uppgifts orienterad beröring som innefattar kroppslig beröring som används för att utföra en 
uppgift och sen finns det icke uppgiftsorienterad beröring där kroppslig beröring har till syfte 
att förmedla känslor (a a). Detta tog även patienterna i denna studie upp. Här är det beskrivet 
som handlingsdimension. 
 
Tittas det på Virginia Hendersons omvårdnadsteori, så liknar det vad patienterna uttrycker: att 
de vill att personalen ska lyssna och ”känna in”, att de får den hjälp de behöver och att vården 
ska vara individuell. Men patienterna tar också upp kommunikation, humor, handlaget och 
stressen och det har inte Virginia Henderson inte tagit upp i sin omvårdnadsteori. 
 
Som sjuksköterska på ortopedavdelning upplever författaren att smärtan är en stor del av 
vardagen för våra patienter, men det uttrycktes inte direkt av patienterna i studien. Det var två 
patienter som var missnöjda med vården i allmänhet och detta tror jag beror på att de hade 
mycket smärta, för de uttryckte att de hade mycket ont och att detta troligen påverkade dem 
till att vara negativa. Det var några informanter som var invandrare men talade svenska som 
var med i studien. Dessa informanter tyckte att det var viktigt med information och de tyckte 
inte att de hade fått tillräckligt med information. Hanssen (1998) skriver att en 
tvärkulturellomvårdnad kan fodra mer tid och resurser till undervisning, vägledning och 
uppföljning. 
 
Många av patienterna visste inte vem som var sjuksköterska och vem som var undersköterska 
av personalen och de verkade inte som de tyckte att det spelade någon roll. Risken med att 



 

 19

patienterna inte vet vem som är vem, är att information kan gå förlorad genom att patienten 
upprepar sig troligen inte om den har sagt en sak en gång.  
 
Det var ingen av patienterna som uttryckte något om sekretess eller integritet. På de 
avdelningar där studien är gjord finns fortfarande rum med sex patienter i samma sal. Det 
finns draperier som kan dras för men alla kan höra vad som sägs på ronden till exempel. 
Frågan är om de kommer varandra så nära att de inte bryr sig om att de andra patienterna vet 
hur/vad det är med dem eller om de inte bryr sig för att de är sjuka och inte orkar. 
 
De flesta av patienterna uttryckte i början av intervjuerna att allt var bra och all personal var 
bra. När intervju hade pågått en stund så började de komma till sådant som de inte tyckte var 
så bra. Detta kan bero på att de fick förtroende för intervjuaren, att någon lyssnade till dem 
och/eller att de måste tänka till innan de kom på det som var negativt. Patienterna beskrev ofta 
händelser som hade hänt på avdelningen när de skulle beskriva vad de tyckte att god 
omvårdnad var för något. Det verkade som om de behövde ha något att referera till. Det kunde 
vara både positiva och negativa saker eller något som de hade saknat.  
 
Under ett års tid har det gjorts tre olika studier om vad god omvårdnad är på dessa två 
ortopedavdelningar. Förutom den här studien som är gjord på patienter, har det gjorts en studie 
på undersköterskor av Sjöberg och Valkonen (2008) och en studie med sjuksköterskor av 
Gertsson och Klasson (2008) I jämförelsen mellan patienter, undersköterskor och 
sjuksköterskor framkom det många likheter i vad de tyckte att god omvårdnad var för något. 
  
Patienterna uttryckte att de vill bli behandlade som individer, att personalen ser till deras 
speciella behov, att personalen ska vara trevlig och ha humor samt bry sig om patienterna. De 
vill vara i fokus för personalen genom att bli sedda, hörda, tillfrågade och informerade. 
 
Undersköterskorna uttryckte ungefär samma saker som patienterna hade uttryckt. I den studien  
fann de fem olika huvudkategorier: Kommunikation, Engagemang, Bemötande, Kunskap, och 
Tillgodose behov. Undersköterskorna hade inte tagit upp humorn, istället hade de med 
samarbetet mellan olika personalgrupper och anhörigvården. 
 
Huvudkategorierna i sjuksköterskornas studie var: Smärtlindring, Sjuksköterskans 
ansvarsområde, Kommunikation, Glädje, Tid, Teamwork och Etiskt förhållningssätt. De 
utgick ifrån deras arbetsuppgifter som sjuksköterskor och tyckte att allt de gjorde ingick i den 
goda omvårdnaden (Se Figur 1). De hade med samma företeelser som både patienterna och 
undersköterskorna beskrev men de använde ett annat språk när de pratade om omvårdnad, de 
var mycket utförligare när de skulle beskriva god omvårdnad. Troligen kommer det ifrån att 
de har sin akademiska utbildning inom ämnet omvårdnad. I studierna som Idvall och Rooke 
(1998) och Chang, Chao och Chen (2007) har gjort framkom det också att sjuksköterskorna 
tog in mer i omvårdnaden än vad patienterna uttryckte. Sjuksköterskorna beskriver de olika 
arbetsuppgifterna som ingår i deras profession när de beskriver god omvårdnad. 
  
God omvårdnad sett ur de tre olika perspektiven patienten, undersköterskan och 
sjuksköterskan illustreras i figur 1. Sjuksköterskorna tycker att god omvårdnad är mycket 
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större än vad undersköterskorna och patienterna tycker. De lägger in mycket av deras 
arbetsuppgifter i god omvårdnad. Undersköterskorna gör samma sak till viss del. Patienterna 
uttrycker att det är den ”nära” omvårdnaden som är viktig för dem. Det är ofta små ”enkla” 
saker som kan göra stor skillnad för dem. 

Figur 1 God omvårdnad sett ur de tre olika perspektiven patienten, undersköterskan och 
sjuksköterskan illustreras proportionerligt i figuren. 

 
 
 
 

Sammanfattning 

I bakgrunden tar författaren upp att tyngden på ortopedavdelningarna ökar samt beskriver 
ortopedpatienterna och deras smärta. Det finns en tillbaka blick på sjuksköterskans historia 
tillsammans med omvårdnaden i enlighet med Henderson. Författaren beskriver vad som 
framställs i andra studier om god omvårdnad är, både från patienternas och från personalens 
synvinkel. Men det finns också många patienter som är missnöjda med vården visar 
forskningen på. 

Sjuksköterskors uppfattning om god 
omvårdnad 

           Undersköterskors 
uppfattning om god 

omvårdnad 

     Patienters 
Uppfattning 

om god 
omvårdnad 
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Studien är gjord med kvalitativ metod i enlighet med innehållsanalys (Graneheim och 
Lundman 2004). Det gjordes 12 intervjuer med ortopedpatienter och det ställdes en öppen 
fråga om vad de tycker att god omvårdnad är för något. I resultatet framkom det att: 
patienterna vill ha individuell omvårdnad och att personalen just ska se till dem och vad de 
behöver. I mötet med personalen vill patienterna att de ska se individen, se deras behov, vara 
trevliga och bry sig om patienterna. Patienterna uttryckte också att de ville bli satta i fokus för 
personalen genom att bli sedda och hörda. Det var viktigt hur personalen tog i dem och att de 
tog i dem. De flesta patienterna uttryckte att de ville bli tillfrågade av personalen men det 
spelade ingen roll vad de blev tillfrågade om, utan mer att personalen lyssnade till dem och 
”såg” varje enskild patient. Patienterna uttryckte också vikten av att få information. De flesta 
patienterna har förståelse för att personalen kan vara stressad, att de har mycket att göra och 
många patienter men det var flera av patienterna som inte märkte att personalen var stressad. 
Patienterna uttryckte att det ska finnas regler och rutiner men det ska också finnas flexibilitet 
och kunna frångå reglerna om det finns behov av det. 
 
Studien gjordes i samverkan mellan Högskolan i Skövde och ett väst- svenskt sjukhus och i 
den samverkan ingick två andra studier som var gjorda med sjuksköterskor och 
undersköterskor om vad de tycker är god omvårdnad. Dessa tre studier är gjorda på samma 
ortopedavdelningar och resultaten är jämförda med varandra. I den jämförelsen framkom att 
sjuksköterskorna innefattar mycket av deras arbete som ingår i deras profession i god 
omvårdnad. Undersköterskorna uttrycker det inte lika ”stort” som sjuksköterskorna men de tar 
också upp det som de utför i deras arbetsuppgifter. Patienterna uttrycker det som är runt dem, 
de tar upp vikten av de ”små” sakerna och de innefattar inte lika mycket i god omvårdnad som 
sjuksköterskorna och undersköterskorna gör. 

Klinisk tillämpning 

Resultatet som framkommit i studien kan användas som utbildningsmaterial för personalen på 
ortopedkliniken, för att de ska få veta vad patienterna tycker är god omvårdnad. Kvalitén på 
vården kanske kan öka trots att det inte tillkommer mer resurser till vården. Ett leende, en 
klapp och ett gott handlag kostar inte tid eller pengar utan det handlar om personalens attityd. 
Genom att det är patienterna som bedömer kvalitén på den vård som vi bedriver, det är ju de 
som är konsumenterna av vården. Det är de som ska bli nöjda, vi arbetar för dem. Då måste vi 
veta vad de tycker. 
 
Denna studie kan användas i samarbetsgrupper på avdelningarna för att klargöra vad god 
omvårdnad är på ortopeden. För att personalen ska bli medveten om vad patienterna tycker 
och kunna arbeta mot det målet. Avdelningarna kan ha studien som en grund för att eventuellt 
arbeta med Rafaela systemet, som är ett system för klassificering av omvårdnadens intensitet 
enligt Fagerström och Rauhala (2007). 
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    Bilaga 1 

Information om studie      
 

Vad är god omvårdnad, ur ett patientperspektiv. 
Bakgrund 
Enligt Socialstyrelsen så blir svenskarna äldre och dödligheten minskar inom hjärt-
kärlsjukdomar. Men däremot så ökar hälsoproblem som ryggproblem, ledvärk, 
smärta och trötthet. 
På grund av detta utsätts dagens hälso- och sjukvård för ett hårt tryck. Ortoped 
avdelningarna får ta en stor del av den belastningen eftersom benskörhetsfrakturer 
ökar med åldern och att de handhar patienter med rygg- och ledvärk.  
Samtidigt befinner sig landstingen i en pressad ekonomisk situation. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att resurserna minskar medan vårdbehovet ökar. 
Hur ska det bli nöjda patienter? Detta kräver att det arbetas mer med vad som kan 
göras för att patienterna ska bli nöjda och få känna att de får god omvårdnad. Om 
personalen vet vad patienterna tycker att god omvårdnad är, så blir det lättare att 
försöka utföra det. 
 
 
 Studiens mål 
Syftet med studien är att ta reda på vad patienter tycker att god omvårdnad är för 
något. Resultatet ska ligga till grund för förbättringsarbeten med omvårdnaden på 
ortopedavdelningarna. 

 

 

Tillvägagångssätt 

Om Du väljer att delta innebär det att Du kommer att bli intervjuad i ett rum intill 
avdelningen av sjuksköterskan som gör studien. Sjuksköterskan arbetar på 
avdelningarna men kommer inte att ha haft ansvar för din vård och behandling. 
När Du blir intervjuad kommer du att få frågan: Vad Du tycker att God 
Omvårdnad är? Intervjun kommer att ta ungefär 30-60 minuter och spelas in på 
band för att sedan skrivas ut och bearbetas. Allt material kommer att behandlas på 
konfidentiellt sätt för att därefter förstöras efter studiens avslutande. 

Det kommer inte att användas några patientuppgifter. 



 

A 

I resultatet kommer det att stå citat som exempel på vad patienterna har uttryckt 
vid intervjuerna, det kommer inte att kunna härledas vem som sagt vad och inga 
namn kommer att nämnas i studien. 

 

 

Frivillighet 

Deltagandet i studien är frivillig och Du kan välja att avbryta när som helst, utan 
att behöva förklara varför. Deltagandet kommer inte att påverka Din vård. 

 

 

Om Du har några frågor eller funderingar, kontakta gärna någon av undertecknade. 

 

 

_________________________  __________________________ 

 

XXXXXXXXXX   XXXXXXXXXX 

Leg sjuksköterska   Enhetschef avd XXXX 

OrtopedklinikenXXXXXX  Ortopedkliniken XXXX 

XXXXXXX   XXXXXX 

Tel: XXXXXXXX   Tel: XXXXXXXX  

 

 

 

Härmed intygar jag att jag har informerats, fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade och 
gett samtycke till att intervjuas om vad jag tycker att god omvårdnad är. 

 

Namn:……………………………………………………………………. 

 

 

Datum:…………………………………..
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     Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE 

Inför intervju med patienter på en ortoped avdelning. 
 
Jag skulle vilja att du berättade för mig vad du tycker är god omvårdnad för dig 
 
Kompletterande frågor utifrån berättelsen och kunna föra intervjun tillbaka till ämnet för att få 
fram omvårdnaden. 
 
Stödord under intervjun: 
 


