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SAMMANFATTNING 

Bristande kommunikation mellan vårdpersonal i samband med rond kan vara en bidragande 

faktor till misstag som drabbar patienten inom den svenska sjukvården. Den dagliga ronden 

kan således vara ett tillfälle där det är av vikt att kommunikationen upplevs välfungerande av 

såväl sjuksköterska som läkare. Med detta som grund genomfördes intervjustudien med syfte 

att belysa sjuksköterskans upplevelse av kommunikation med läkare i samband med rond. 

Nio sjuksköterskor som arbetat mer än två år på en kirurgisk vårdavdelning intervjuades med 

öppna frågor. Det inspelade materialet transkriberades och analyserades därefter med 

innehållsanalys enligt Burnard. I resultatet utkristalliserades fem huvudkategorier: 

Bemötande utan respekt, Kompetensen tas inte på allvar, Gemensamma mål underlättar, 

Budskapet når inte fram samt Betydelsen av den professionella relationen. Slutsatsen antyder 

att upplevelsen av kommunikation i samband med ronden i nuläget har vissa brister ur 

sjuksköterskans synvinkel. 

 Nyckelord: Interpersonell, Kommunikation, Läkare, Rond, Sjuksköterska
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ABSTRACT 

The lack of communication between caring staff in the situation of rounds might be a 

contributing factor to mistakes that happen to patients undertaking the Swedish healthcare. 

The daily rounds can therefore be an occasion when it is of importance that both nurse and 

physician experience the communication well-functioning. According to this fact an 

interview study was conducted with the aim to explore the nurse experience of 

communication with physicians in the situation of rounds. Nine nurses that had worked more 

than two years at a surgical ward were interviewed with open questions. The recorded 

material was transcribed and analyzed with content analysis according to Burnard. The result 

showed five main categories: Meeting without respect, Competence is not taken seriously, 

Common goals facilitate, Message is not getting through and Importance of the professional 

relationship.  The conclusion suggests that the communication during rounds currently not 

was an efficient experience from the nurse point of view. 
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Introduktion 
Ronden har en lång tradition som kommunikationsförmedling mellan patient, närstående, 

sjuksköterska och läkare. En väl fungerande kommunikation i ronden kan således vara ytterst 

värdefull i dessa olika möten för att ingen information angående patienten ska gå förlorad 

(Robertsson, 2007). Statistik visar på att anmälningar angående bemötande, kommunikation 

samt information är de anmälningar som idag ökar mest inom den svenska hälso- och 

sjukvården. Kommunikationsmissar, mellan olika yrkeskategorier, kan således vara en 

bidragande faktor till majoriteten av alla skador och missöden som drabbar patienten i vården 

och kan därmed innebära ett hot mot patientsäkerheten (Sharp, 2012; Socialstyrelsen, 2009; 

Socialstyrelsen, 2010).  

Dagens hälso- och sjukvård är en komplex organisation och många olika yrkeskategorier kan 

vara involverade i patientens vård och omvårdnad (Sharp, 2012; Socialstyrelsen, 2004). Det 

har även visat sig att kombinationen av sjuksköterskans omvårdande kunskap samt läkarens 

medicinska kunskap borde vara det som gynnar patientens vård bäst (Reeves, Nelson & 

Zwarenstein, 2008; Sharp, 2012). Mellan dessa yrkeskategorier, med olika inriktning på sin 

kunskap, kan det i rondsituationen ideligen överföras stora mängder av för patienten viktig 

information. Om kommunikationen brister i gränssnitten vid överrapportering i samband med 

den dagliga ronden kan det innebära en risk att information som är viktig för patientens vård 

går förlorad eller förändras (Socialstyrelsen, 2004; Wallin & Thor, 2008). Ett effektivt 

samspel, mellan sjuksköterska och läkare som jobbar nära patienten, kan därför vara av 

yttersta vikt för att så god kommunikation som möjligt ska uppnås på ronden och i 

förlängningen även vad gäller patientens vård (Manias & Street, 2001; Reeves et al. 2008; 

Morinaga, Ohtsubo, Yamauchi & Shimada, 2008; Sharp, 2012).  

Kommunikation mellan vårdpersonal och patient är ett väl genomforskat område, däremot 

om kommunikationen knyts till att beröra sjuksköterska och läkare begränsas området 

(Manias & Street, 2001). Sharp (2012) menar att sjuksköterskor ofta kan uppleva en svårighet 

i deras arbete med att kommunicera med läkare. Med grund i att kunskapsluckor i 

forskningen uppmärksammades gällande kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare 

väcktes intresset för detta område. Det upptäcktes även att forskningen var än mer begränsad 

när det gällde kommunikationen vid ronden mellan sjuksköterska och läkare. Därmed ansågs 

det värdefullt att i denna studie belysa sjuksköterskans upplevelse av kommunikation med 

läkare i samband med rond. 
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Litteratursammanställning 

Vad är en rond? 
Kommunikation mellan läkare och sjuksköterskor kan förekomma överallt inom sjukhusets 

väggar. Ronden kan vara ett viktigt tillfälle där god kommunikation kan vara av absolut 

yttersta vikt eftersom mycket av dagens arbete planeras i detta forum och kan vara det enda 

tillfället på dagen då läkare, sjuksköterska och patient får möjlighet att utbyta information 

med varandra (Morrison, Fitzpatrick & Blackwell, 2011; Weber, Stöckli, Nübling & 

Langewitz, 2007). Målet med ronden kan vara att förbättra kvaliteten på patientens vård, 

delge varandra information, ta upp problem som patienten kanske upplever, planera och 

utvärdera behandlingar och ordinationer. Rond kan anses vara det tillfälle då sjuksköterska 

och läkare har möjlighet att kommunicera och formulera en plan angående patienternas 

fortsatta vård (Allen, 1997; Desai, Caldwell & Herring, 2011: Manias & Street, 2001; 

Moroney & Knowles, 2006). Ronden kan ske sittande då sjuksköterskan och läkare 

tillsammans diskuterar patienternas situation. Det kan även innebära att sjuksköterska och 

läkare går runt till patienterna och samtidigt med detta kan patienten få möjlighet att 

återberätta sin situation och beslut kan därefter fattas. Dessa två olika sätt för ronder kan även 

kombineras. Ronden kan även ses som ett utbildningstillfälle för den personal som deltar 

(Allen, 1997; Burns, 2011; Manias & Street, 2001).  

I samband med en rond kan det vara av vikt att båda yrkesrollerna, såväl sjuksköterska som 

läkare, får en möjlighet att dela med sig av sin kunskap angående patienten. Rondens 

grundpelare kan vila i att det sker ett samarbete och kommunikation mellan läkare och 

sjuksköterska samt att det finns en förståelse att de båda yrkeskategorierna innehar olika 

kompetenser, kunskaper och åsikter (Beuscart-Zéphir, Pelayo, Anceaux, Maxwell & 

Guerlinger, 2006; MacDonald et al. 2009; Morrison, Fitzpatrick & Blackwell, 2011). 

Sjuksköterskan kan i rondsituationen ibland vara omedveten om vikten av sitt deltagande och 

betydelsen av att yrkesrollens kunskaper förmedlas. Det har visat sig att om sjuksköterskan 

ges mer förtroende i sitt deltagande på ronden så kan detta leda till en förbättrad 

kommunikation med läkaren och således medföra positiva effekter för patienten (Desai et al. 

2011; Edwards, 2008; Wagner, Liston & Miller, 2011). En väl fungerande kommunikation 

mellan sjuksköterska och läkare i samband med ronden kan således vara en bidragande faktor 

till att patienten erbjuds bästa möjliga vård (Manias & Street, 2001). 
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Kommunikation 
Begreppet kommunikation kommer av det latinska communicare, som betyder att göra något 

tillsammans, göra någon annan delaktig i, ha förbindelse med någon (Eide & Eide, 2006; 

Fossum, 2007; Nilsson & Waldemarsson, 2007). Kommunikation kan ses som något 

oundvikligt, allt vi gör eller inte gör rymmer verbala eller icke-verbala kommunikativa 

budskap.  Kommunikation för att överleva, samarbeta och för att tillfredsställa personliga 

behov kan ses som kommunikationens största drivkraft. Eftersom det ideligen sker 

kommunikation genom olika kanaler och i olika sociala sammanhang kan det ses som en 

aktivitet i ständig förändring, och är således en dynamisk process (Dimbleby & Burton, 1999; 

Fossum, 2007; Morency, 2010).  

Kommunikation kan ses som något individen lär sig och ständigt utvecklas i. För den 

kommunicerande individen innebär det en ständig kommunikationsövning och kontexten kan 

då ha en betydelse på resultatet (Dimbleby & Burton, 1999; Nilsson & Waldemarsson, 2007). 

Kontextuella faktorer som kan tänkas påverka kommunikationen kan vara fysiska, 

psykologiska, sociala samt kulturella. De fysiska faktorerna kan syfta till det som rör plats, 

tid och yttre händelser. Medan de psykologiska faktorerna kan syfta till tankar, känslor, 

erfarenheter, förväntningar, behov, stress samt fördomar. De sociala faktorerna kan 

exempelvis syfta till identitet, relationer, makt, roller och eventuella konflikter. Värderingar, 

attityder, världsbilder och språk som delas av en grupp människor kan ses som 

kommunikationens kulturella kontext (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Hur vi 

kommunicerar och vad som sägs kan ses som en definition av vår kultur, en kultur som för 

individen kanske upplevs så bekant att den går omärkt förbi. För exempelvis en ny 

sjuksköterska på en avdelning kan kommunikationens kontext vara svår att förstå, men för 

den som arbetat där länge faller sig kommunikationens kontextuella faktorer naturliga. Den 

omgivande kontexten kan således vara ytterst betydelsefull i tolkningen av den pågående 

kommunikationen och då kanske framför allt i samband med den ickeverbala 

kommunikationen (Jones & LeBaron, 2002; Briton & Hall, 1995). 

Professionell kommunikation 
Professionell kommunikation behöver inte vara jämställt med den kommunikation som 

bedrivs i vardagslivet. Den professionella kommunikationen kan anses avse den 

kommunikation som hör till den yrkesroll som individen representerar, exempelvis 

sjuksköterska eller läkare. Professionell kommunikation kan präglas av yrkets grundläggande 

värderingar. Ett grundläggande mål inom hälso- och sjukvården kan exempelvis vara att 
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hjälpa en annan individ, således borde sjuksköterskor och läkare ha samma grundläggande 

mål med kommunikationen i samband med rond (Eide & Eide, 2006). Kommunikationens 

betydelse inom hälso- och sjukvården lyfts fram allt oftare. Det kan anses vara av vikt att 

olika yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården uppfattar varandra korrekt för att 

kommunikationen och mötet ska bli positivt och så att eventuella beslut kan fattas samt att 

åtgärder kan vidtas (Dimbleby & Burton, 1999; Fossum, 2007; Sharp, 2012). 

Relationen mellan sjuksköterska och läkare kan anses vara av ytterst speciell karaktär. Det 

anses att det är få yrkesroller sinsemellan där samarbetet och den ömsesidiga respekten är så 

intensiv, begreppet ”The Nurse-Doctor Game” myntades. Grunderna i samspelet mellan 

sjuksköterska och läkare kan vara att sjuksköterskan kommer med rekommendationer till 

läkaren i samband med ronden, men får dessa rekommendationer att låta som att det är 

läkaren själv som uppkommit med idén. Den viktigaste regeln kan vara att konflikter mellan 

sjuksköterska och läkare måste undvikas till varje pris (Stein, 1967). Belöningssystemet i 

leken kan gynna eller missgynna både sjuksköterska och läkare. Om spelet spelas väl kan 

sjuksköterskan bli accepterad för sina kunskaper samt får bekräftelse och därmed kanske 

förbättrat självförtroende. Läkaren å sin sida kan till exempel få lite ytterligare administrativ 

assistans som den inte annars hade fått (Sweet & Norman, 1995). I spelet mellan läkare och 

sjuksköterska kan även andra faktorer påverka, exempelvis könsroller, normer i gruppen, 

ledarskap samt vilka straff och belöningar som leken genererar kan vara faktorer som anses 

betydelsefulla i hur leken leks (Stein, 1967). Sedan begreppet myntades kan denna lek ha 

setts genomgå förändringar. En betydande faktor i detta kan anses vara att 

sjuksköterskeutbildningen såväl som läkarutbildningen genomgått stora förändringar. Vikt 

har lagts vid att se att de båda yrkesrollernas kunskap kan komplettera varandra och därmed 

kanske samarbetet kan ta en annan prägel (Fagin & Garelick, 2004; Sweet & Norman, 1995).  

Kommunikationens två nivåer 
Den kommunikativa processen kan ses som att den sker genom många samtidiga kanaler, 

dels genom den verbala kommunikationen samt genom den ickeverbala kommunikationen 

(Morency, 2010). Dessa två delar av kommunikation kan ses som att de tidigare studerats var 

för sig. Det som nu förespråkas är att dessa studeras som enhet eftersom samspelet dem 

emellan kan anses vara av så stor betydelse. I den vardagliga kommunikationen, då individer 

som exempelvis sjuksköterska och läkare i en rondsituation möts ansikte mot ansikte, 

interagerar det verbala och ickeverbala språket med varandra kanske med påverkan även av 

kontextuella och kulturella faktorer (Jones & LeBaron, 2002; Eide & Eide, 2006). 
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Kommunikationens olika nivåer kan tänkas bidra till djupet i kommunikationen och 

sambandet dem emellan kan förtydligas genom att belysa att kommunikationen påverkas av 

vad som sägs samt hur det sägs (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Detta kan medföra att 

problem kan uppkomma då kommunikationens två nivåer inte alltid samspelar. Missförstånd 

kan således förekomma mellan sjuksköterska och läkare där någon av yrkeskategorierna 

tolkar den information som delgivits angående patienten på annat sätt än vad som var avsett 

(Sharp, 2012).  

Den verbala kommunikationen kan syfta till det talade ordet. Det talade ordet kan oftast 

rymma en konkret och uttalad mening som kan ge sitt uttryck i den kommunikativa 

processen, exempelvis i en rond mellan sjuksköterska och läkare (Eide & Eide, 2006; Nilsson 

& Waldemarsson, 2007). Den verbala kommunikationen kan individen medvetet själva 

kontrollera, vad som sägs kan således ses som att det är under individens egen kontroll 

(Weisbuch et al. 2010). Således kan ibland sjuksköterskornas upplevelse av bristande 

kommunikation i form av ett otrevligt språk samt otrevligt bemötande leda till en 

otillfredsställelse i den verbala kommunikationen i samband med ronden (Friesen, Hughes & 

Zorn, 2007; Morinaga et al. 2008; Nadzam, 2009). Den verbala kommunikationen kan inneha 

stora variationsmöjligheter, som kan möjliggöras eftersom ordens sammansättning kan 

varieras på så många olika sätt och därmed delge variationsrik kommunikation (Weisbusch et 

al. 2010). Således kan variationsrikedomen innebära att missförstånd kan förekomma med 

anledning av att ordens betydelse kan misstolkas eller användas vid fel tillfälle. Detta kan 

underlättas i samband med rond mellan sjuksköterska och läkare genom att den givna 

informationen angående patienten återupprepas samt att innehållet i det talade ordet fokuserar 

till ämnet (Sharp, 2012). 

Det talade ordet kommer aldrig ensamt, utan kan åtföljas av icke verbala uttryck och signaler. 

Dessa uttryck kan förmedlas genom kroppshållning, rörelser, ansiktsuttryck, röst och 

beröring. Det ickeverbala uttrycket anses oftast vara utom individens kontroll och görs 

omedvetet och oavsiktligt (Eide & Eide, 2006; Eide & Eide, 2009; Nilsson & Waldemarsson, 

2007; Weisbuch et al. 2010). Den ickeverbala kommunikationen kan ses som att den är 

länkad till individens erfarenheter och känslor och kan med den anledningen vara svårare att 

kontrollera. Ges inte den ickeverbala kommunikationen utrymme kan det talade ordet bli en 

dimension fattigare (Eide & Eide, 2009; Weisbuch et al. 2010). Användande av tystnad och 

pauser kan förändra upplevelsen i den ickeverbala kommunikationen. Tystnad eller pauser 

kan betona vikten av det som sagts eller göra någon av de inblandade, exempelvis läkaren 
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eller sjuksköterskan i samband ronden, osäker på kommunikationen i den specifika 

situationen (Nilsson & Waldemarsson, 2007; Eide & Eide, 2009; Weisbuch et al. 2010). 

Sättet individen klär sig kan även inkluderas i den ickeverbala kommunikationen och ge en 

vink om individens identitet. Klädsel kan även vara ett sätt att yttra sin grupptillhörighet, 

exempelvis inom hälso- och sjukvården där läkarrocken kan påvisa läkarens grupptillhörighet 

(Dimbleby & Burton, 1999; Eide & Eide, 2009). Detta vilket i förlängningen i 

kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare således kan innebära att sjuksköterskan 

inte vågar ifrågasätta läkarens medicinska kompetens eftersom läkarrocken påtalar deras 

särskilda ställning i vården (Sharp, 2012).  

Kommunikation ur ett könsperspektiv 
Det kan förekomma skillnader mellan män och kvinnors sätt att kommunicera både vad det 

gäller den verbala och den ickeverbala kommunikationen. Forskning har bedrivits angående 

kommunikationsskillnader könen emellan, men detta till trots så är orsaken till skillnaden inte 

ännu klarlagd (Briton & Hall, 1995; Dimbleby & Burton, 1999; Hall, 2006). Utanför hälso- 

och sjukvårdens väggar finns det mycket forskning angående skillnader mellan manligt och 

kvinnligt sätt att kommunicera, men att denna forskning kan vara mer begränsad relaterad till 

de yrkesroller som förekommer inom hälso- och sjukvården. Det som antyds är dock att 

könsskillnaderna som upplevs inom hälso- och sjukvården i stort sett kan vara samstämmiga 

med de skillnader som uppmärksammats angående generella könsskillnader (Roter, Hall & 

Aoki, 2002; Tabak & Koprak, 2007). Vissa uppfattningar finns om att skillnaderna mellan 

könen är större än de egentligen är, medan en del menar att kommunikativa könsskillnader 

kan tänkas reflektera den allmänna uppfattningen om skillnaderna mellan könen samt att det 

även kan vara viktigt att utrymme ges för individuella variationer inom könen (Briton & Hall, 

1995; Dimbleby & Burton, 1999). 

Kvinnors kommunikation, såväl verbal som ickeverbal, kan tendera att vara mer fokuserade 

på känslor, värderingar och nära relationer än den manliga kommunikationen (Briton & Hall, 

1995). Således kan kvinnliga sjuksköterskor och läkare tendera att ställa fler frågor angående 

både medicinska samt psykosociala problem samt efterhörde oftare patientens åsikt. Detta 

kan medföra att kvinnors sätt att kommunicera är mer tidsödande än männens (Robertsson, 

2007; Roter et al. 2002). Forskning visar även på att kvinnor över lag kan vara mer alerta 

inför den ickeverbala kommunikationen i allmänhet såväl som att de kan vara bättre på att 

känna igen de specifika budskapen som kanske döljer sig bakom de ickeverbala signalerna 

(Briton & Hall, 1995; Dimbleby & Burton, 1999; Nilsson & Waldemarsson, 2007; 
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Robertsson, 2007; Roter et al. 2002). Männen anses ha en mer faktainriktat, opersonlig och 

rationell kommunikation (Briton & Hall, 1995). Det uppmärksammas även att forskning visar 

på att män tenderar att avbryta mer i diskussioner och framför allt då det är kvinnor som är 

motparten i diskussionen, vilket ofta kan vara fallet i samband med ronder mellan 

sjuksköterska och läkare. Männen låter sig kanske inte själva avbrytas, har längre repliker 

samt uttalar påstående som ofta verkar tvärsäkra (Robertsson, 2007). Således kan detta 

innebära att manliga läkare kan vara mer dominanta, mer ordergivande i sina ordinationer och 

direkta instruktioner (Robertsson, 2007; Roter et al. 2002). Kvinnor å sin sida kan låta sig 

avbrytas, uttrycka sig försiktigare samt kan oftare ställa frågor för bekräftelse (Robertsson, 

2007). 

Kommunikationsbarriärer  
Det finns många faktorer som kan vara en barriär och hindra den interpersonella 

kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare. För att kunna förstå och åtgärda 

barriärerna som kan tänkas förekomma kan det vara av vikt att vara medveten om dem, 

därefter kan kommunikationen förbättras. Barriärerna kan ha olika orsaker, de kan vara 

beroende av hur de personer som kommunicerar med varandra uppfattar, tolkar och kodar 

varandra (Dimbleby & Burton, 1999). 

Kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare är inte alltid optimal och ett antal 

barriärer mellan dessa yrkeskategorier kan föreligga (Sharp, 2012). Det kan vara av betydelse 

att ta i beaktande att de olika yrkesgrupperna har olika kulturer och värderingar. 

Sjuksköterskor och läkare är utbildade i två separata fack, omvårdnad respektive medicin, 

vilket kan ses som ett hinder i kommunikationen dem emellan i samband med ronden 

eftersom förståelse för varandras uppgifter kanske inte finns (Allen, 1995; Edwards, 2008; 

Eide & Eide, 2009; Keenan, Cooke och Hillis, 1998). Arbetet mellan sjuksköterska och 

läkare visar långt ifrån alltid tecken på ett effektivt samarbete. Samarbetet på ronden kan 

således istället ibland präglas av att de arbetar parallellt eller till och med emot varandra 

eftersom detta gap i kunskap kan upplevas mellan de båda yrkeskategorierna (Tabak & 

Koprak, 2007; Richardsson & Storr, 2010; Sharp, 2012). Rondsamarbetet mellan 

sjuksköterska och läkare kräver således att två yrkesroller, som ser två olika aspekter av 

patientens vård, kommunicerar effektivt tillsammans och utforskar varandras kunskap för att 

möjliggöra bästa tänkbara vård för patienten (Keenan et al. 1998; Wagner et al. 2011). 
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Sjuksköterskor och läkare har inte blivit tränade i att samarbeta med varandra och tror därför 

inte att de heller behöver göra det. Svårigheterna i kommunikationen kan komma att fortgå 

om inte båda parterna är överens om att den interpersonella kommunikationen dem emellan 

kan vara något som måste ske och är värdefullt (Sharp, 2012). Finns inte förståelsen kan det 

således leda till att sjuksköterskan inte ser någon mening med att yttra de kunskaper denne 

har rörande patienten. Sjuksköterskans upplevelse kan då bli att sjuksköterskans kompetens 

inte anses värdefull i rondsituationen (Keenan et al. 1998; Wagner et al. 2011; Sharp, 2012). 

En del studier som gjorts visar på att sjuksköterskan ofta uppfattar kommunikationen med 

läkare sämre än hur läkaren uppfattar kommunikationen med sjuksköterskan. Det kan vara så 

att den traditionella uppfattningen av stereotyperna av sjuksköterskans och läkarens yrkesroll 

måste luckras upp (Schmalenberg & Kramer, 2009; Sharp, 2012; Sweet & Norman, 1995). 

Bibehålls dessa stereotyper kan det således hindra sjuksköterskan i sin vilja att delta aktivt 

samt att ta del av läkarens kunskaper i samband med den dagliga ronden (Desai et al. 2011; 

MacDonald et al. 2007; Sharp, 2012).  

Arbetsgruppens normer samt individens egna normer kan påverka kommunikationen i 

arbetsgruppen. Uppfattas individen på ett sätt kan det vara svårt att ändra på de 

tankegångarna inom arbetsgruppen. Förutfattade meningar rörande varandras yrkesroller kan 

påverka kommunikationen och ses som ytterligare en barriär i samband med rond (Keenan et 

al. 1998; Wagner et al. 2001). Sjuksköterskan kan således behöva identifiera och se styrkan i 

sin egen yrkesroll och kompetens för att med självsäkerhet kunna kommunicera med läkaren 

på ett effektivt sätt i samband med ronden. Med tilltron till sin kompetens kan även 

sjuksköterskan lita till denna och hålla sig uppdaterad och vidareutveckla sina kunskaper 

(Keenan et al. 1998; Manias & Street, 2001; Schmalenberg & Kramer, 2008; Sharp, 2012).  

Respekten mellan yrkeskategorierna 
Kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare kan kräva ömsesidig respekt genom att 

det egna och andras arbete värdesätts.  Finns viljan till förståelse och respekt både hos 

sjuksköterska och läkare berikar det och kan gynna en effektiv kommunikation i samband 

med ronden. Viktigt kan således vara att båda yrkesrollerna uppmärksammar och värdesätter 

varandras bidrag till patientens vård (Keenan et al. 1998; Eide & Eide, 2009; MacDonald et 

al. 2010; Nadzam, 2009; Tabak & Koprak, 2007). Bemöts sjuksköterskan således med 

respekt av läkaren för sitt kunnande kan de lättare samarbeta och lösa eventuella konflikter 

som kan uppstå i den gemensamma kommunikationen (MacDonald et al. 2007; Tabak & 

Koprak, 2007). Viktigt i kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare kan även vara att 
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målet för patientens vård berörs och tydliggörs i samband med ronden, detta för att den 

fortsatta kommunikationen ska ske utan missuppfattningar och att de båda yrkeskategorierna 

således strävar mot gemensamma mål (Keenan et al. 1996; O´Leary et al. 2011; Sharp, 2012). 

Betydelsen av den organisatoriska kontexten 
Den organisatoriska kontexten och hur hierarkier uppfattas kan vara av betydelse i hur väl 

fungerande kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare upplevs under ronden. 

Upplevs sjuksköterskans och läkarens förhållande hierarkiskt kan detta medföra en försämrad 

kommunikation och kan således bidra till en riskfaktor i kommunikationen (Friesen et al. 

2007; Keenan et al. 1998; MacDonald et al. 2007; Nadzam, 2009; Morinaga et al. 2008). Det 

hierarkiska tänkande i sjukvården kan anses vara på väg bort, men trots detta kan läkaren inta 

en auktoritär och ledande roll. Upplever sjuksköterskan att en traditionell medicinsk hierarki 

föreligger kan detta således leda till frustration och minskat engagemang (Morrison et al. 

2001; Tabak & Koprak, 2007). En organisation som är tillåtande för öppen kommunikation 

mellan de båda yrkeskategorierna gynnar kommunikationen under ronden. Sjuksköterskan 

kan då ha lättare att delge sin kunskap eftersom det kan upplevas att kunskapen värdesätts 

(Edwards, 2008; Nadzam, 2009). Turbulens i organisationen kan även detta påverka 

kommunikationen mellan de olika yrkeskategorierna i samband med ronden. För 

sjuksköterskans del kan det även betyda ytterligare en börda genom att denne vill skydda 

patienten från att drabbas av den eventuella turbulensen i organisationen (Allen, 1995). 

Utöver den organisatoriska kontexten belyses att kontextuella faktorer kan försämra 

kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare. Ständiga avbrott och distraktioner såsom 

avbrott av telefoner kan leda till bristande kommunikation (Edwards, 2008; Manias & Street, 

2001). Beaktande kan även i detta fall göras om läkare ej är närvarande på avdelningen, 

vilket ökar bördan på de sjuksköterskor som är i tjänst (Allen, 1995). Ytterligare faktorer som 

kan ses som en barriär i kommunikationen i samband med rond på en vårdavdelning kan vara 

att vårdlagen är stora samt att dessa är föränderliga. Föränderligheten är beroende av att både 

sjuksköterska och läkare vårdar många patienter samtidigt samt att de arbetar i skift (O’Leary 

et al. 2011; Schmalenberg & Kramer, 2009).  

Syfte 
Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskans upplevelse av kommunikation med 

läkare i samband med rond. 



 

10 
 

Metod 
Studien har en kvalitativ metod med naturalistisk ansats, vilket enligt Polit och Beck (2012) 

är väl lämpat i samband med kvalitativ forskning. Detta paradigm menar att det finns flera 

tolkningar av verkligheten och den lägger stor vikt vid att se till helheten samt individens 

upplevelser. Målet med forskningen är att förstå olika individers tolkningar av verkligheten 

där kontext och relationer med andra spelar in (ibid.). Naturalistisk ansats ansågs därmed 

lämplig eftersom just sjuksköterskans upplevelse av kommunikation i samband med rond, 

vilket innebar att kontexten och relationer med andra spelar in, var det som belystes i studien.   

Urval 
Populationen för denna studie syftade till de sjuksköterskor som arbetade på 

kirurgavdelningarna på det valda sjukhuset. Urvalet till denna studie begränsades av de två 

kirurgiska vårdavdelningarna som erbjöds på det utvalda sjukhuset. För att sprida urvalet 

valdes att genomföra intervjuer med sjuksköterskor från båda dessa avdelningar.  Polit och 

Beck (2012) belyser i samspråk med detta att ett urval med informanter från olika platser ger 

ett mer varierat urval samt anses ge ett djup åt den information som genereras till studien 

(ibid.). För att kunna besvara studiens syfte önskades en variation på urvalet i den för studien 

valda kontexten för att detta skulle bidra med olika upplevelser av kommunikation mellan 

sjuksköterska och läkare, vilket även Polit och Beck (2012) menar kan gynna studiens urval.    

Verksamhetschefen på den berörda kliniken besöktes personligen och fick såväl muntlig som 

skriftlig information om studiens syfte och metod (Bilaga 1). Verksamhetschefen godkände 

klinikens sjuksköterskors deltagande i studien (Bilaga 2). De berörda avdelningscheferna 

besöktes sedan även dessa personligen och fick även de muntlig information om studiens 

syfte och metod såväl som att de fick ta del av den information som även senare delgavs 

informanterna (Bilaga 3). Avdelningscheferna informerade i sin tur respektive avdelnings 

sjuksköterskor. Alla sjuksköterskor tillfrågades sedan av avdelningscheferna och 

sjuksköterskorna fick själva anmäla sitt intresse direkt till projektledaren om intresse för 

deltagande i studien förelåg. För att specificera urvalet till denna studie sattes urvalskriterier 

upp. Detta i enlighet med Polit och Beck (2012) som belyser att användandet av 

urvalskriterier specificerar vilka som inkluderas i populationen. Urvalet för denna studie 

begränsades av följande urvalskriterium: 

• Arbetat som legitimerad sjuksköterska i mer än två år. 



 

11 
 

De tio sjuksköterskor som först anmälde sitt intresse till deltagande samt matchade studiens 

urvalskriterium kom att bli studiens informanter. Sjuksköterskorna fick sedan möjlighet att 

läsa igenom informationsbrevet (Bilaga 3) och ta kontakt med studiens projektledare eller 

handledare om informationen det fanns oklarheter de ville ha svar på innan sitt deltagande.  

Det ursprungliga urvalet bestod av nio kvinnor och en man. Efter att mannen återigen fått ta 

del av informationen, i samband med att intervjun skulle genomföras, valde han att avbryta 

sitt deltagande. Det slutgiltiga urvalet kom därmed att se ut enligt tabell 1.  

Tabell 1. Översikt av urvalet. 

Informant Ålder Antal år som 
färdig 

sjuksköterska 

Antal år på 
arbetsplatsen för 

studien 

1 28 3½ 3½ 

2 48 6 3½ 

3 33 7½ 3 

4 26 4 3½ 

5 24 2 1½ 

6 37 12 8 

7 48 28 14 

8 56 8 8 

9 41 5 5 

 
Sammanlagt på de båda avdelningarna var det 68 sjuksköterskor anställda. Av dessa 

sjuksköterskor var 63 kvinnor och fem män. 32 av de kvinnliga sjuksköterskorna och fyra av 

de manliga sjuksköterskorna hade varit färdiga sjuksköterskor i mer än två år.  

Kontext 
Studien genomfördes på en kirurgklinik på ett mellanstort sjukhus i en stad i södra Sverige. 

Kommunen där sjukhuset var beläget har cirka 70000 invånare, men hela sjukhusets 

upptagningsområde innebar cirka 152000 invånare. Kirurgkliniken på detta sjukhus var 

uppdelad på två vårdavdelningar med 30 vårdplatser på vardera avdelning. På avdelningarna 

vårdades patienter som opererats planerat och akut samt även patienter med cancersjukdom i 

olika stadier. Ronden, på de båda avdelningarna, började företrädesvis som sittrond och 

därefter följde sjuksköterskorna ofta med läkaren runt på gåronden. Dagtid på de båda 



 

12 
 

avdelningarna ansvarade sjuksköterskan, i team med en undersköterska, för fem till tio 

patienter.  

Intervjuerna genomfördes i ett konferensrum angränsande till de båda avdelningarna. De 

intervjuade sjuksköterskorna hade lämnat över sina arbetsuppgifter och kunde fullt ut 

koncentrera sig på intervjun. Alla intervjuer genomfördes utan störningar från omgivningen.  

Datainsamling 
Datainsamlingen till denna studie var i form av intervjuer. Intervjuer valdes för, som Polit 

och Beck (2012) belyser, att det är ansett att vara den bästa metoden då det gäller 

datainsamling i samband med kvalitativ forskning eftersom data som framkommer anses ha 

hög kvalitet (ibid.). Nio intervjuer med sjuksköterskor som passade in på studiens uppsatta 

urvalskriterium genomfördes. Intervjuer som datainsamlingsmetod valdes med tanke på att 

informanterna skulle få en frihet att själva dela med sig av sina erfarenheter, vilket Price 

(2002) belyser genom att påpeka att intervjuer ger en möjlighet för informanterna att just 

berätta om sina egna upplevelser.  

Ostrukturerade intervjuer har använts i denna studie. Detta med grund i att, i enlighet med 

Polit och Beck (2012), ostrukturerade intervjuer är särkskilt lämpliga i samband med 

intervjuer ansikte mot ansikte samt då intervjuerna genomförs i för informanten naturlig 

miljö. I beaktande togs i samband med utformningen av intervjufrågorna att dessa skulle vara 

korta, lätta att förstå samt att de skulle vara befriade från akademisk jargong. Kvale och 

Brinkmann (2009) rekommenderar att intervjufrågorna utformas just utefter ovanstående 

tankar. Breda intervjufrågor formulerades, vilka kom att inleda alla intervjuerna, detta vilket 

påtalas av Polit och Beck (2012) att ostrukturerade intervjuer ska göra. Intervjuerna inleddes 

med frågan: 

• Vilken upplevelse har du av kommunikation mellan sjuksköterska och läkare i 

samband med en rond? 

Övriga intervjufrågor visas i Bilaga 4. 

Pilotintervju 
En pilotintervju planerades och genomfördes för att utvärdera de formulerade 

intervjufrågorna. Efter avslutad intervju diskuterades frågorna igenom med informanten. 

Denne upplevde att frågorna var lätta att förstå och att inga konstiga ord förekom. Däremot 

upplevdes det att en annan ordning på frågorna hade uppskattats. Med detta som grund 
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bibehölls intervjufrågorna, men ordningen på frågorna strukturerades om något. 

Pilotintervjun inkluderades i studien, detta eftersom samma frågor ställdes och endast 

ordningen på dem förändrades. 

Intervjuns genomförande 
Inledningsvis i intervjuns genomförande fick de deltagande sjuksköterskorna dels muntlig 

information om studiens syfte och utformning, men de fick även ett informationsbrev att läsa 

igenom för att även på detta sätt ta del av studiens syfte (Bilaga 3). Deltagandet godkände 

informanterna skriftligt (Bilaga 5). Projektledaren ställde även frågan om ytterligare frågor 

uppkommit innan intervjun och inspelningen påbörjades. Intervjuerna valdes att spelas in 

eftersom det, enligt Kvale och Brinkmann (2009), ger projektledaren en frihet att koncentrera 

sig på ämnet och dynamiken i intervjun.  

Informanten fick under intervjun tala så fritt som möjligt utan onödiga avbrott, vilket anses 

viktigt i samband med ostrukturerade intervjuer för att informanten ska få berätta sin egen 

historia och själv kunna styra informationsflödet (Polit & Beck, 2012; Kvale & Brinkmann, 

2009). Följdfrågor ställdes, enligt Bilaga 4, under intervjuns gång med följsamhet till 

informantens berättelse, vilket Price (2002) bestyrker genom att påtala att intervjuaren måste 

i samband med en ostrukturerad intervju göra ett noggrant avvägande angående när och hur 

denne ska bryta in i intervjun (ibid.). Olika typer av följdfrågor användes i denna studie för 

att ge ytterligare djup åt informationen som informanten delgav. De följdfrågor som användes 

kunde vara av olika karaktär. Uppföljningsfrågor, sonderande frågor, specificerande frågor 

samt även tystnad användes. Dessa olika typer, vilka alla påtalas av Kvale och Brinkmann 

(2009), kan komplettera de ostrukturerade inledningsfrågorna. 

Efter intervjun avslutats och inspelningen stoppats gjordes en kort sammanfattning av 

intervjun. Informanten fick även möjlighet att ställa eventuella nyuppkomna frågor. 

Uppföljning enligt ovan rekommenderas av Kvale och Brinkmann (2009). Intervjuernas 

längd varierade mellan 16 och 42 minuter, med en genomsnittlig längd på 25 minuter. 

Dataanalys 

Transkribering 
Analysen i denna studie påbörjades genom att de inspelade intervjuerna transkriberades, 

vilket enligt Burnard (1991) är en förutsättning innan analysarbetet påbörjas. Projektledaren 

genomförde själv transkriberingen av intervjuerna för att själv lära känna materialet. Detta 

med anledning av, som Kvale och Brinkmann (2009) belyser, att om projektledaren själv 
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transkriberar intervjuerna kommer de emotionella och sociala aspekterna av 

intervjusituationen bli mer delaktiga. Projektledaren påbörjar då redan under transkriberingen 

arbetet med analysen (ibid.). Beslut om att utskrifterna i detta arbete skulle återges ordagrant 

togs innan transkriberingen påbörjades för att inget av materialet skulle gå förlorat. Pauser, 

upprepningar, skratt, suckar med mera noterades således också. Kvale och Brinkmann (2009) 

påpekar just vikten av att innan transkriberingen påbörjas ta ställning till om intervjun ska 

återges ordagrant eller om den ska återges med mer formell skriftspråklig karaktär (ibid.). 

Efter genomförd transkribering lyssnade återigen projektledaren igenom intervjuerna 

samtidigt som det transkriberade materialet lästes igenom. Detta för att kontrollera att 

utskrifterna var korrekt återgivna. 

Innehållsanalys 
Innehållsanalys har använts som analysmetod i denna studie eftersom detta ansågs vara en 

analysmetod som, enligt Burnard (1991), lämpar sig väl då ostrukturerade intervjuer används. 

Polit och Beck (2012) belyser att kvalitativ innehållsanalys är till för att organisera och skapa 

ordning av det framkomna forskningsmaterialet (ibid.). Analysmetoden lämpade sig således 

väl till studiens syfte då sjuksköterskans upplevelse av kommunikation med läkare i samband 

med rond skulle utforskas och mönster i denna upplevelse skulle tydliggöras. Innehållsanalys 

används, enligt Elo och Kyngäs (2007), i många studier inom sjuksköterskans profession och 

har en lång tradition. Således var valet av analysmetod även anpassad och beprövad för den 

kontext där studien genomfördes, det vill säga inom den svenska hälso- och sjukvården. Elo 

och Kyngäs (2007) samt Polit och Beck (2012) belyser att innehållsanalys är en metod som 

syftar till att analysera skriven, verbal eller observerad data samt har en känslighet för 

forskningsmaterialet (ibid.). Även detta väl förenligt med denna studies metod då 

intervjuerna valdes att transkriberas av projektledaren själv för att få just en känsla för 

innehållet i dem. Polit och Beck (2012) menar att innehållsanalys innebär att bryta ner 

studiens nedskrivna material till mindre enheter, koda och namnge enheterna med tanke på 

vilket innehåll de representerar och att sedan gruppera ihop det kodade material som har 

gemensamma nämnare. Elo och Kyngäs (2007) belyser att innehållsanalys ger möjlighet till 

att begränsa det insamlade materialets många ord till mer innehållsrelaterade kategorier. Det 

antas att när data klassificerats till samma kategori delar ord och fraser samma mening (ibid.). 

Syftet med innehållsanalys är att ge en kondenserad och bred beskrivning av det undersökta 

fenomenet, detta genom kategorier som beskriver fenomenet (Burnard, 1991; Elo & Kyngäs, 

2007). Den breda beskrivningen av sjuksköterskornas upplevelse av kommunikation med 
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läkare i samband med rond var även denna något som projektledaren strävade efter att uppnå, 

därmed lämpade sig innehållsanalys väl som analysmetod till den genomförda studien.  

Innehållsanalys enligt Burnard 
Intervjuerna som ligger till grund för denna studie analyserades med hjälp av innehållsanalys 

såsom Burnard (1991) beskriver den. Det transkriberade intervjumaterialets analys var 

inspirerad av de fjorton steg som Burnard rekommenderar för innehållsanalys. Med dessa 

som grund genomfördes sedan denna studiens analys enligt nedanstående.  

Efter varje genomförd intervju ägnade projektledaren en stund till att reflektera över 

intervjuns innehåll. Noteringar gjordes efter varje intervju angående vad som togs upp under 

intervjutillfället. Små noteringar skrevs i kanten av intervjuguiden. Dessa noteringar 

användes senare i analysen som påminnelser för hur eventuellt materialet skulle kunna 

kategoriseras. Utskrifterna lästes sedan igenom ett flertal gånger för att projektledaren skulle 

bli väl förtrogen med materialet och noteringar angående generella teman i texten gjordes i 

vänsterkanten av utskriften i samband med läsningen.  

Det transkriberade materialet lästes återigen igenom och öppen kodning genomfördes. Detta 

innebar att i samband med genomläsningen skrevs så många rubriker som möjligt ner i 

högerkanten av materialet för att beskriva alla aspekter av innehållet. De delar av materialet 

som inte ansågs relevant för studiens syfte utelämnades. De rubriker som uppkom vid den 

öppna kodningen syftade till att spegla så stora delar av materialet som möjligt. Rubrikerna 

som uppkom vid den öppna kodningen grupperades samman till större kategorier. Detta 

gjordes genom att skriva ut det kodade materialet och därefter handgripligen gruppera ihop 

det för att få en bättre översikt över materialet. Syftet med detta var att gruppera samman 

liknande kategorier till bredare huvudkategorier med underkategorier. När materialet 

kategoriserats till huvudkategorier med underkategorier arbetades det igenom ett flertal 

gånger för att få en översikt så att kategorierna inte upprepade sig. Efter genomarbetning tog 

studiens handledare del av det öppet kodade materialet och indelningen i huvudkategorier 

med underkategorier. Med handledarens hjälp arbetades återigen huvudkategorier med 

underkategorier igenom för att se att samstämmighet rådde mellan projektledarens och 

handledarens tolkning av materialet, vilket det efter en viss omarbetning gjorde. Utskrifterna 

lästes sedan återigen igenom för att kontrollera att kategorierna täckte alla aspekterna i de 

transkriberade intervjuerna. Med datorns hjälp sorterades sedan de meningsbärande 

enheterna. Det materialet som svarade gentemot studiens syfte kodades sedan in under 
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tillhörande huvudkategori respektive underkategori. Extra kopior fanns även av utskrifterna 

vid osäkerhet angående om någon sekvens eller mening plockats ur sitt sammanhang. När 

huvudkategorierna med underkategorierna ansågs tillräckligt genomarbetade fick sedan två 

av de som intervjuades se några av sina citat och se så att detta passade samman med den 

kategori dit just det citatet kategoriserats. I tabell 2 visas ett exempel på hur analysförandet 

gick till väga, ytterligare exempel på detta delges i Bilaga 6. 

Tabell 2. Exempel analysförfarande. 

Meningsbärande enhet Öppen kodning Underkategori Huvudkategori 

Sedan är det också att ibland kan 
man ha olika åsikter om hur 
behandlingen eller vad man ska 
göra med patienten. Ibland tycker 
jag kanske att man ska försöka ge 
dropp och så tycker dom att, nej vi 
avvaktar. Så att, det är eh. Jag 
tycker att det fungerar när man har 
samma mål både sjuksköterska och 
läkare. Man har samma mål och 
arbetar tillsammans för patientens 
bästa. 

Sjuksköterska och 
läkare kan ha olika 
åsikter om patientens 
vård. Det är viktigt för 
kommunikationen att 
man har ett gemensamt 
mål 

Dialogen underlättas 
av ett gemensamt 
mål. 

Gemensamma mål 
underlättar 

 

Därefter skrevs resultatet samman kategori för kategori. I samband med detta arbete 

reflekterade återigen projektledaren över att det kodade materialet verkligen speglade 

helheten av det utskrivna materialet, vilket det ansågs göra. Om det fanns oklarhet angående 

citatens betydelse länkades detta i så fall återigen samman med helheten av utskrifterna för att 

tolkningen av resultatet skulle bli så korrekt som möjligt. 

Etiska Övervägande 
Genom hela genomförandet av denna studie har etiska aspekter beaktats, vilket enligt Polit 

och Beck (2012) är av yttersta vikt då studien berör människor. Etisk egengranskning 

genomfördes av studien (Bilaga 6), vilken genererade att vidare etisk granskning av 

Etikkommittén Sydost inte var nödvändig. Trots detta skickades studien till Etikkommittén 

Sydost för granskning. Deras utlåtande (Bilaga 7) togs i beaktande och förändringarna som 

rekommenderades genomfördes innan studien påbörjades. 

 Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) belyser att 

forskning endast får utföras om informanten har samtyckt till deltagande i studien. Polit och 

Beck (2012) belyser även vikten av att informanten förstått den delgivna informationen 

(ibid.). Med detta som grund gavs informanterna möjlighet att ställa frågor då de fick 
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informationsbrevet (Bilaga3), men även innan intervjun påbörjades. Informanterna fick 

information både muntligt och skriftligt om att de när som helst kunde avbryta intervjun om 

de så önskade. Kvale och Brinkmann (2009) påtalar att detta är ytterligare en del av det 

informerade samtycket. Informanterna informerades även om att intervjuerna spelades in 

samt att materialet som framkom inte skulle kunna härledas till person. Kvale och Brinkmann 

(2009) bestyrker detta genom begreppet konfidentialitet, som syftar till att privata data som 

avslöjar informanterna i studien inte kommer att avslöjas. I den genomförda studien fick 

informanterna godkänna sitt deltagande skriftligt (Bilaga 4), vilket även detta rekommenderas 

av Polit och Beck (2012). 

Resultat 
Resultatet kom att indelas i kategorier och underkategorier enligt följande bild. 

Bild 1. Översikt över resultatet. 
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Bemötande utan respekt 

Inte känna sig respekterad 
Studiens resultat framhävde att de intervjuade sjuksköterskorna kände att deras yrkesroll inte 

var respekterad av läkarkåren i samband med ronden och de upplevde att detta påverkade 

kommunikationen mellan yrkeskategorierna. Sjuksköterskorna hade uppfattningen att läkarna 

inte var medvetna om vad deras yrke innebar och att det kunde varit vem som helst som var 

med på ronden och sedan gjorde sjuksköterskans arbete. De betonade vikten av att bli 

respekterad i sin yrkesroll samt upplevelsen av att bli bemött med respekt i framförandet av 

sin bild av patienten vid ronden. I detta sammanhang påtalade sjuksköterskorna den många 

gånger hierarkiska organisationen som de upplevde att de arbetar i och som påverkade deras 

upplevelse av respekt i rondsituationen. De kunde med anledningen av detta känna sig 

underlägsna och det påtalades att sjuksköterskan måste känna en stor yrkestrygghet för att 

våga stå upp mot den upplevda hierarkin vid ronden. Sjuksköterskorna upplevde att de inte 

bemöttes med respekt i kommunikationen trots att de hade en annan närhet i sitt arbete med 

patienten än läkaren. De såg patienten mer frekvent under dagen och hade större möjligheter 

att följa förändringar i patientens tillstånd. Trots detta kände de att respekten brast mot dem i 

kommunikationen då känslan blev att den information som sjuksköterskan framförde vid 

ronden ej upplevdes intressant och värdefull. Upplevelsen i rondsituationen av att respekten 

brast kunde ibland innebära att sjuksköterskorna upplevde det svårt att verkligen framföra 

alla sina observationer och frågor. Några av de intervjuade sjuksköterskorna upplevde att om 

de inte blev bemötta med respekt sänkte det deras självförtroende i kommunikationen med 

läkaren i samband med ronden.  

Upplevelsen av att bli bemött med respekt i kommunikationen i samband med ronden var 

även beroende av hur engagerad sjuksköterskorna kände att läkaren var i patienten och i 

avdelningens arbete. Fanns inte intresset kände sjuksköterskorna med en gång att respekten 

gentemot dem och deras yrke brast eftersom de kände att de hade ett engagemang att göra det 

bästa för patienten. Den respektlösa kommunikationen fortplantade sig även om det var så att 

sjuksköterskorna upplevde att de inte fick svar på sina ställda frågor utan istället stod kvar 

med lösryckta trådar efter genomgången rond. 

”Då känner man sig lite dissad liksom, han respekterar inte mig. Då 

känner man inte sig bekräftad liksom. Då tar han inte mig på allvar.” 

(Informant 5) 
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Anpassning för att undvika obehag 
Sjuksköterskorna upplevde många gånger att de fick anpassa sig efter vilken läkare det var 

som var närvarande vid ronden. De upplevde trots detta att de var samma sjuksköterska, men 

att de ändrade sitt uppträdande beroende på vilken läkare de skulle ronda med just den dagen. 

Anpassningen kunde gå så långt att sjuksköterskan inte vågade ifrågasätta ordinationer vid 

ronden, med risken att i så fall få läkarens agg emot sig. Upplevelsen av att bli illa 

behandlade vid ronden var något som många av sjuksköterskorna ansåg obehagligt, medan 

andra var bättre på att slå det ifrån sig. Ronden kunde ibland kännas som ett förhör och om 

svaret ej blev det som läkaren önskade så kunde läkaren bli nedvärderande. Om 

sjuksköterskan ifrågasatte på fel sätt eller i fel situation kunde en del läkare bli irriterade och 

avogt inställda vilket sjuksköterskorna upplevde påverkade kommunikationen negativt 

yrkeskategorierna emellan i samband med ronden. 

Upplevde sjuksköterskorna att de blev otrevligt bemötta i rondsituationen var det något som 

kunde hänga sig kvar till nästa gång de skulle kommunicera med samma läkare. Hade 

sjuksköterskan frågor kunde det i stället bli så att de vände sig till en annan läkare efter 

ronden där de visste att de skulle bli trevligt bemötta. 

Verbal och ickeverbal kommunikation utan respekt 
Sjuksköterskorna upplevde ibland att den information som sjuksköterskan förmedlade vid 

ronden inte upplevdes intressant och då visade läkaren ofta detta genom kroppsspråket på 

olika sätt. Kroppsspråket kunde då upplevas nonchalant och ointresserat. Det upplevdes även 

att läkaren vid ronden i dessa sammanhang även använde språket på ett avvaktande och 

nedlåtande sätt samt inte lyssnade till vad sjuksköterskorna hade att säga. Sjuksköterskorna 

kunde ibland ha upplevelsen av inte veta om läkaren uppfattat informationen som 

sjuksköterskan delgivit vid ronden, de fick ingen respons varken verbalt eller ickeverbalt. 

”Nog tror jag lite att det har med kemi om man trivs bättre med någon 

läkare. Att det går mycket lättare, för då vågar du vara dig själv när du 

rondar. Vi har ju läkare här som kan vara väldigt aggressiva som kan 

brusa upp. Där är det jättesvårt. Där tror jag att jag faller undan eh lite 

när de blir aggressiva å så.” (Informant 8) 
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När läkaren var av utländsk härkomst kunde även språket innebära ett problem i samband 

med ronden. Sjuksköterskorna upplevde då språkförbistringar och blev osäkra i 

kommunikationen och om läkaren med språket verkligen förmedlade det denne ville eller om 

det var något helt annat som avsågs. När den språkliga förståelsen inte fanns mellan 

sjuksköterska och läkare i samband med rond kunde deras kommunikation komma i obalans. 

Språkproblem kunde även ibland uppstå då läkaren uttryckte sig på ett mer avancerat språk 

vid ronden än vad sjuksköterskan till fullo förstod och de upplevde då att respekten i 

kommunikationen brast. 

Sjuksköterskorna menade att det underlättade även i den verbala kommunikation vid ronden, 

oavsett om läkaren hade svenska som modersmål eller inte, att man har lite mer kännedom 

om varandra. Det uppkom då en annan förståelse i samband med ronden för hur den andre 

individen kommunicerade det verbala och ickeverbala språket. 

Sjuksköterskans kompetens tas inte på allvar 
Sjuksköterskorna upplevde det många gånger som om att de var utbytbara och att deras 

kompetens ej alltid värdesattes i samband med ronden. 

Sjuksköterskorna upplevde att deras kompetens inte värdesattes när läkaren inte lyssnade till 

kunskaper och förslag som sjuksköterskorna förmedlade vid ronden. Denna känsla förstärktes 

då sjuksköterskan upplevde att yrkesrollens kompetens inte gavs tillräckligt mycket tillit för 

att vara delaktig i samtalet rörande patientens vård vid ronden. I detta sammanhang påtalades 

”Kroppsspråket uttalar det. Mm. De är nonchalanta och kan vända bort 

ansiktet och hmma som att de förstår, men egentligen tror jag inte att de 

lyssnar.” (Informant 3) 

”Det är lite så där vilket språk man pratar, vilken nivå det är på.” 

(Informant 4) 

”Jag tror inte att dom eh ser oss som (paus). Det kunde lika gärna vart 

andra som jobbade. Dom bryr sig inte så mycket om det är sjuksköterska 

eller undersköterska. Jag tror inte alltid dom vet vad jag som 

sjuksköterska gör, inte alltid. Men jag tror inte att dom (paus) bryr sig. 

Jag tror faktiskt inte det (skratt). Näe jag tror inte det.” (Informant 2) 
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även, av en del av sjuksköterskorna, att läkare från andra kulturer ibland kunde ha svårare att 

diskutera och ta råd från sjuksköterskan i samband med ronden. Sjuksköterskorna upplevde 

ett motstånd i kommunikationen om de märkte att deras kompetens inte bekräftades. 

Motståndet vid ronden uppenbarade sig genom att läkaren ofta då ej var villig att ta tag i den 

uppgift som sjuksköterskan ansåg nödvändig för att patienten skulle ha det så bra som 

möjligt.  

Det påtalades även att läkarna kanske ibland var mer intresserade och litade till vad som stod 

i datajournalen än till sjuksköterskornas kompetens i samband med ronden.  

Upplevelsen blev då än tydligare för sjuksköterskorna att den kompetens de besitter ej togs på 

allvar av läkaren i samband med ronden.  

Gemensamma mål underlättar 
Sjuksköterskorna menade att det var viktigt att sjuksköterska och läkare hade samma mål för 

patientens vård vid ronden för att det inte skulle bli missförstånd i kommunikationen. I 

arbetet med att sätta upp dessa mål underlättade det om läkaren hade kännedom om patienten 

och kunde se patienten ur ett helhetsperspektiv. Sjuksköterska och läkare strävade då efter 

samma mål i samband med ronden och samtalet underlättades. 

”Bra kommunikation är när man har en dialog och diskuterar 

patienterna. Tycker jag. Eh, ja, där läkaren inte bara kör sitt race utan 

även lyssnar på sjuksköterskan. Ibland så går dom bara igenom, så här 

och så här. Å så läser dom. Å så gör vi si och så gör vi så här. Å så har 

man liksom inte haft en dialog.” (Informant 9) 

”Sedan är det också att ibland kan man ha olika åsikter om hur 

behandlingen eller vad man ska göra med patienten. Ibland tycker jag 

kanske att man ska försöka ge dropp och så tycker dom att, nej vi 

avvaktar. Så att, det är eh. Jag tycker att det fungerar när man har 

samma mål både sjuksköterska och läkare. Man har samma mål och 

arbetar tillsammans för patientens bästa.” (Informant 2) 
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Sjuksköterskorna påtalade att om de gemensamma målen var tydliga och samstämmiga vid 

ronden blev det mer av en dialog där sjuksköterskorna upplevde att deras synpunkter 

angående patienterna ansågs mer värdefulla av läkarna. 

Budskapet når inte fram 

Möjligheten till att delge information samt få gehör för frågor 
Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att läkaren i samband med rond verkligen lyssnade 

till vad de hade att säga om patienten. Ronden var kanske det enda tillfället på dagen där 

sjuksköterskorna hade möjlighet att verkligen framföra frågor gällande patientens vård och 

omvårdnad. Sjuksköterskan arbetade närmare patienten och hade viktig information att delge 

läkaren och sjuksköterskan upplevde att det var viktigt att läkaren hörsammade deras 

information och förslag fullt ut vid ronden.  

Sjuksköterskorna upplevde det som viktigt att läkaren lyssnade färdigt på dem och att de inte 

behövde upprepa sig för att de skulle höra alla detaljer och genomföra uppgiften, vilket 

ibland kunde vara fallet vid de dagliga ronderna. Sjuksköterskorna menade att det ibland 

innebar att envishet var ett måste vid ronden, för i en del frågor fick de verkligen stå på sig 

för att göra sig hörda. Många av sjuksköterskorna upplevde att den stressen som läkarna ofta 

jobbade under påverkade om de tog sig tid att lyssna till vad sjuksköterskan hade att säga på 

ronden. Sjuksköterskorna upplevde annars ofta att de fick tjata och påminna läkaren i 

samband med ronden, något som de upplevde mycket jobbigt och frustrerande samt tog 

mycket kraft från dem i deras arbete.  

 Nå varandra i samtalet 
Sjuksköterskorna menade att en dialog gällande patienten var mycket viktig vid ronden, men 

att upplevelsen inte alltid var att det var så det förelåg. Sjuksköterskorna upplevde 

kommunikationen väl fungerande när de fick respons för sina frågor och funderingar vid 

”Det känns väl bra för att det känns tryggt att man vet att de lyssnar på 

vad man säger vid ronden. Det är inte att, man behöver inte upprepa. Jag 

kan säga en sak och sedan kanske kommer de tillbaks till det. Det är inte 

så att jag känner att jag behöver upprepa. Att till exempel den här 

patienten har inte kissat ordentligt, för det, så kan det vara ibland. Vissa 

doktorer eller vissa situationer att det känns som om man nästan får höja 

rösten för att de just ska höra vissa detaljer. För att de är så stressade 

antagligen.” (Informant 4) 
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ronden samt att det fördes en dialog angående patienten och att de framförda frågorna 

därefter besvarades. Då kändes det som om rondarbetet skedde i ett team. Sjuksköterskorna 

upplevde att stress påverkade dialogen vid ronden. Det bidrog till att sjuksköterskan blev utan 

svar på många frågor och sjuksköterskan upplevde att hon inte kommunicerat klart med 

läkaren angående patienten vid ronden. 

Då sjuksköterskorna upplevde att dialogen i samband med ronden fungerade upplevdes en 

smidighet i kommunikationen. Dialogen under ronden upplevdes mest positiv om patienterna 

gicks igenom en i taget, frågor togs upp till diskussion och åtgärder beslutades. Kunde 

sjuksköterska och läkare diskutera fram vad som var bäst för patienten kände sig 

sjuksköterskan delaktig och tillfreds med kommunikationen.  

Känsla av att vara delaktig i diskussionen angående patienten vid ronden upplevdes viktig 

eftersom sjuksköterskorna menade att de arbetade närmast patienten och hade mycket viktig 

information att delge.  Det upplevdes därför värdefullt att vara en del av diskussionen och 

därmed bidra till att delge ytterligare kunskap angående patientens vård vid ronden. Ibland 

kunde upplevelsen vara att det var mycket som skulle tas upp, men att det trots det kändes bra 

eftersom ronden genomfördes i en dialog och läkaren lyssnade och rätade ut alla 

sjuksköterskans frågetecken.  

Sjuksköterskorna upplevde problem i dialogen när läkaren ej var insatt i patienterna och 

avdelningens rutiner. Om läkaren var väl insatt i patienterna och de rutiner som gällde vid 

ronden blev upplevelsen gällande kommunikationen mer positiv för sjuksköterskorna. För 

sjuksköterskorna, om läkaren inte var insatt i patienterna, innebar detta att kommunikationen 

i samband med ronden blev mer en guidning från sjuksköterskornas sida i genomgången av 

”Nämen att det finns en diskussion vid ronden, att man kan prata öppet. 

Och även vissa av doktorerna är väldigt duktiga på om man har frågor. 

Så visar dom gärna, vad det är dom ska göra och hur dom tänker.” 

(Informant 4) 

”När man rondar med en läkare som man får bra kommunikation med 

som man får bra respons med. Man tar upp en fråga, så kollar de av, och 

så kommer de tillbaka och ger respons. Då känner man att man jobbar i 

ett team och har en dialog.” (Informant 3) 
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patienterna. Sjuksköterskan tog upp det som hon vill ha sagt och läkaren åtgärdade. 

Upplevelsen blev avsaknad av dialog och kunskapsutbyte vid ronden och den kanske bästa 

lösningen på patientens problem uteblev. 

Frustration över den tysta kunskapen 
Sjuksköterskorna påtalade att tyst kunskap mellan yrkeskategorierna föreligger när det gäller 

exempelvis rutinmässiga ordinationer i samband med ronden. Finns erfarenheten hos både 

läkare och sjuksköterska behöver inte denna kunskap uttalas utan kan upplevas som 

underförstådd. Upplevelsen i kommunikationen vid ronden var att vissa ordinationer inte 

uttalades utan vetskapen om dessa skulle föreligga hos sjuksköterskorna med automatik. 

Många av sjuksköterskorna upplevde att läkarna utan att egentligen kommunicera det även 

tog för givet att sjuksköterskan var den som skulle följa upp svar på ordinationer som getts 

vid ronden.  

Denna tysta delegering var något som många av sjuksköterskorna påtalade som en risk i 

kommunikationen vid ronden. Faran som sjuksköterskorna upplevde i kommunikationen var 

att läkaren litade på att de gjorde detta arbete utan att det uttalats. Sjuksköterskorna påtalade 

sina upplevelser som nyfärdiga i sin yrkesroll och då var det inte alltid så lätt att vara 

medveten om den tysta kommunikation och kunskapen. Risken var då att saker och ting 

missades eftersom det vid ronden inte uttalats verbalt vem som tog ansvaret för uppgiften 

eller hur rutinmässiga ordinationer skulle handläggas.  

Den tysta kunskapen vid ronden kunde också bestå av information som kanske inte 

förmedlades eller tog omvägar och omvandlades. Sjuksköterskorna påtalade ofta att läkarna 

missade att rapportera över information i samband med ronden. Läkaren ändrade eller 

bestämde kanske en ordination i samband med gåronden utan att informera sjuksköterskan 

”Jag känner ju ibland att kommunikationen på ronderna kunde varit 

bättre. För ibland tror jag att det är så med läkarna (paus). Vi är ju 

uppmärksamma det är vi ju, men vi måste hela tiden påminna. Det tar tid 

och är jobbigt. Dom måste också va, dom kan inte ha den där räddande 

ängeln som är uppmärksam på allting. Det kan dom egentligen inte kräva, 

det känner jag att de måste vara mer uppmärksamma vad det gäller 

mediciner, prover, provsvar, allting.” (Informant 7) 
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och sjuksköterskan hittade kanske detta senare i journalen av en slump eller så delgavs 

sjuksköterskan informationen av patienten. 

Detta upplevdes som ett frustrationsmoment att inte få ta del av den information som berörde 

patienten och att inte jobba efter det som senast bestämdes. Sjuksköterskorna upplevde risker 

med att läkaren inte rapporterade över förändringar direkt till ansvarig sjuksköterska efter 

exempelvis en gårond där inte sjuksköterskan hade möjlighet att närvara. Läkaren kanske 

informerade någon annan i personalen och risken var då att informationen inte kom fram till 

den person som skulle uträtta arbetsuppgiften och informationen gick kanske förlorad eller 

omvandlades på vägen. 

Utanförskap om flera läkare närvarande 
Ett problem i kommunikation upplevde också sjuksköterskorna ofta uppstod om det var flera 

läkare med samtidigt på ronden. Upplevelsen blev då att de mer diskuterade saker som hade 

med patientens framtida vård att göra, vilket ej hade med den aktuella ronden att göra. I och 

med detta upplevdes det att sjuksköterskans del i ronden åsidosattes. Det påtalades att om 

flera läkare var närvarande och diskuterade sinsemellan var det ofta så att sjuksköterskan inte 

gavs möjlighet att delta i samtalet.  

Sjuksköterskorna upplevde att de i detta sammanhang måste ställa mer direkta och konkreta 

frågor för att få ett svar och göra sin röst hörd i samband med ronden.  

Betydelsen av den professionella relationen  
Sjuksköterskorna påtalade även vikten av att känna de rondande läkarna något. De upplevde 

att en form av professionell relation byggs som underlättade deras kommunikation gentemot 

varandra. 

”När man rondar vänder han sig mot mig, annars kan de prata hur som 

helst. Men annars, en del kan ju säga vad som helst till vem som helst- Så 

får man reda på det i journalen. Jaha, patienten skulle ha blod också. Då 

har dom informerat, men det har inte kommit vidare.” (Informant 8) 

”Om det är många läkare med på ronden blir kommunikationen lite 

sisådär. Då sitter jag personligen bara tyst och så frågar jag sen i slutet 

vad vill ni att jag ska göra?” (Informant 1) 
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 Upplevelsen av kommunikationen blev ofta att det mer ledde till en diskussion på ronden om 

parterna kände varandra och att det även blev att läkarna förklarade mer för sjuksköterskorna. 

Klimatet upplevdes mer tillåtande för frågor och sjuksköterskorna upplevde att de kunde 

ställa sina frågor utan att känna sig dumma, vilket annars ibland kunde vara fallet. 

Sjuksköterskan upplevde även i detta sammanhang att de kanske kunde hävda sig lite mer 

och göra sina synpunkter hörda i diskussionen. För sjuksköterskan underlättade det även 

eftersom hon visste hur läkaren fungerade och på vilket sätt denne kommunicerade både 

verbalt och ickeverbalt.  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Projektledaren har under ett antal år själv arbetet på den arbetsplats där studiens intervjuer 

genomfördes, vilket medförde att en förförståelse för ämnet fanns redan innan studien 

påbörjades. Olsson och Sörensen (2011) beskriver förförståelsen som den kunskap, 

föreställning eller erfarenhet som projektledaren har med sig in i studien och det är viktigt för 

studiens trovärdighet att förförståelsen redovisas (ibid.). Projektledaren var under hela 

studiens gång medveten om sin förförståelse och vikten av att hålla sig objektiv till studiens 

syfte för att generera en trovärdig studie, vilket Olsson och Sörensen (2011) betonar är av 

yttersta vikt. Positivt med projektledarens förförståelse kan vara att denne innehade kunskap 

om studiens ämne, vilket kan vara positivt i intervjusituationen. Kvale och Brinkmann (2009) 

är samstämmiga med detta då de menar att kunskap om ämnet för intervjun krävs särskilt för 

konsten att ställa andrafrågor, att följa upp informantens svar (ibid.). Projektledarens 

ämneskunskaper antas därmed gynna studiens datainsamling.  

Ytterligare en aspekt att ta i beaktande är att projektledaren själv är sjuksköterska precis som 

studiens informanter och om detta eventuellt kan ha påverkat resultatet som intervjuerna 

medförde. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det subjektiva perspektivet kanske kan 

komma att belysa specifika aspekter av studiens syfte, vilket leder till att resultatet kan bli 

snedvridet. Detta vilket inte tros vara fallet eftersom projektledaren under hela studien varit 

medveten om vikten av objektiviteten. Risken finns i detta sammanhang även att 

”Sedan handlar det ju om att man bygger upp någon slags relation. Man 

lär ju känna dem man rondar med till slut och då blir det lättare att 

diskutera mer.” (Informant 1) 
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informanterna gav svar på intervjufrågorna såsom de trodde att projektledaren ville att de 

skulle svara. Uppfattningen som projektledaren fick av informanternas svar var dock att de 

var sanningsenliga och talade utefter sina egna tankar. Detta vilket Olsson och Sörensen 

(2011) påpekar vara av vikt i samband med intervjuns genomförande. 

Studiens urval kom att inkludera sjuksköterskor yrkesverksamma på det valda sjukhuset och 

urvalet spreds till de båda kirurgavdelningar som erbjöds för att göra det så varierat som 

möjligt. Detta i samstämmighet med Polit och Beck (2012) som menar att ett välavgränsat 

urval med informanter från olika platser ger just ett mer varierat urval (ibid.). Resultatet 

skulle kanske kunnat se annorlunda ut om flera olika avdelningar hade inkluderats, inte bara 

kirurgavdelningar, eftersom ronderna kan tänkas inta en annan karaktär på exempelvis en 

medicinavdelning och upplevelsen av kommunikation kan bli annorlunda då kontexten, sättet 

på vilket ronder genomförs och individerna inte är de samma. Urvalet till denna studie kan 

kanske inte ses som representativt för hela populationen sjuksköterskor och var därmed inte 

representativt ur den synvinkeln. Detta vilket antas vara en omöjlighet eftersom kontexten där 

sjuksköterskor är yrkesverksamma har så stor variation. Det urval som denna studie 

genererade bidrar dock till en variation i urvalet från de valda avdelningarna och ger därmed 

styrka till studiens resultat i den valda kontexten.  

Det kan vara en styrka för studiens resultat om informanterna har olika erfarenheter med sig 

och detta kan bidra till ett djup i studien (Kvale & Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 2012). 

Med anledning av detta bestämdes ett inklusionskriterium för studien, vilket enligt Polit och 

Beck (2012) används för att specificera urvalet ur populationen. Inklusionskriteriet för 

studien bestämdes till de sjuksköterskor som intervjuades skulle arbetat som sjuksköterska i 

minst två år. Detta inklusionskriterium bestämdes eftersom studier redan har påvisat att 

nyfärdiga sjuksköterskor upplevde stora problem med att kommunicera med läkare (Sharp, 

2012). Det ansågs därmed värdefullt för studiens syfte att sjuksköterskorna hade lite mer 

yrkeserfarenhet för att kunna beskriva upplevelse av kommunikation med läkare i samband 

med rond. Spridningen av informanternas ålder samt yrkeserfarenhet tordes vara 

representativt för de båda avdelningarna, vilket enligt Polit och Beck (2012) antyder är en 

faktor för att undvika ett snedvridet urval. Den manliga deltagaren som först anmälde sitt 

intresse valde att avbryta sitt deltagande, vilket gjort att inte könsperspektivet kom fram i 

studiens resultat. Detta var dock inte heller studiens syfte, således anses det inte ha påverkat 

studiens trovärdighet.  Vidare studier kunde även vara att intervjua den andra deltagande 

parten i ronderna, det vill säga läkarkåren. De har även en upplevelse av kommunikationen 
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och resultatet hade då kanske antagit en annan karaktär, men inte heller detta var syftet med 

denna studie och därmed inkluderades de inte i denna studie. 

Informanterna till studien var gamla kollegor till projektledaren, vilken arbetade under ett 

antal år med en del av dem. Projektledaren har varit borta från arbetsplatsen under cirka två 

år, men är fortfarande ett känt ansikte på arbetsplatsen. Detta kan ses både som en styrka och 

som en svaghet ur studiens synvinkel. Positivt kan ses att det lämpade sig väl med den valda 

ansatsen för studien, den naturalistiska. Polit och Beck (2012) menar att kunskapen 

maximeras i det naturalistiska perspektivet om distansen mellan projektledaren och 

informanten är minimerad (ibid.), vilket kan antas bli effekten eftersom projektledaren var 

känd för informanterna. Polit och Beck (2012) menar även att det är av vikt att få förtroende 

hos informanterna och att vara som dem, men trots detta hålla en distans (ibid.). Som styrka 

med att projektledaren var känd för en del av informanterna kan således vara just att 

distansen dem emellan minskar samtidigt som projektledaren lättare vinner informantens 

förtroende. Detta skulle även kunnat vara en svaghet för studien, men eftersom projektledaren 

var medveten om det känsliga i att intervjua gamla kollegor behöll projektledaren en viss 

distans. Kvale och Brinkmann (2009) menar att informanten vill ha en uppfattning om 

forskningsledaren innan informanten tillåter sig tala fritt och yppar erfarenheter och känslor. 

Olsson och Sörensen (2011) betonar vikten av att ett samarbetsvilligt klimat skapas för att 

informanten ska känna sig trygg i intervjusituationen. Antagandet för studien var således att 

projektledaren kunde ses som en i gruppen och således kanske informanterna hade en känsla 

av att det var lättare att förmedla sig i intervjusituationen.  

Informanterna talade ibland under intervjuerna om saker som de tog för givet att 

projektledaren skulle förstå. Projektledaren fick då be informanten förtydliga informationen 

med fördjupande frågor för att klargöra det som sagts. Detta kan ses som ett sätt för 

projektledaren att hålla sig objektiv trots sin tidigare kännedom om en del av informanterna. 

Objektiviteten, vilket betonas av Polit och Beck (2012), är av yttersta vikt i samband med 

kvalitativa studier (ibid.). Objektiviteten i denna studie har således upprätthållits i och med 

projektledarens medvetenhet om att det kunde inneburit ett problem, vilket kan ses som en 

styrka för den genomförda studien. Värt att beakta kan vara att projektledaren, även om 

informanterna inte varit kända för denne, haft objektiviteten och uppbyggande av förtroende i 

fokus och studiens resultat hade inte påverkats om så varit fallet. 
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Intervjufrågor i denna studie ägnades mycket tid och eftertanke för att de skulle vara lätta för 

informanterna att förstå samt för att de skulle vara anpassade till studiens syfte. Price (2002) 

belyser att intervjuerna ska ge informanten en möjlighet att berätta sin egen historia (ibid.). 

Av den anledningen ansåg projektledaren det av yttersta vikt att frågorna skulle vara 

lättförståeliga för informanterna. Kvale och Brinkmann (2009) påpekar just detta att frågorna 

ska vara korta, lätta att förstå och utformade på ett språk som är anpassat efter informanten 

(ibid.). Det var ibland svårt för informanterna, trots de enligt projektledaren väl genomtänkta 

frågorna, att beskriva en situation. I resultatet framkom sedan en del material som inte 

gynnade studiens syfte, men som å sin sida vara intressanta bifynd, angående faktorer som 

kunde tänkas påverka själva ronden och inte kommunikationen i sig. Detta kan kanske ses 

som en brist i frågorna och kan vara beroende av projektledarens ovana att utforma 

intervjufrågor. Intervjufrågorna testades dock i samband med en pilotintervju och 

informanten som intervjuades såg inga svårigheter med att förstå de ställda frågorna varvid 

de användes till efterföljande intervjuer i förändrad ordning.  

Intervjuerna påbörjades med att en bred intervjufråga ställdes, vilket enligt Polit och Beck 

(2012) är förfarandet i samband med ostrukturerade intervjuer. Informanterna var i detta 

sammanhang olika bra på att prata så fritt som möjligt, detta vilket är meningen med den 

ostrukturerade intervjuformen (Kvale & Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 2012). Med 

anledning av detta, kunde projektledaren ibland känna att följdfrågor fick ställas tidigare än 

önskat. Projektledaren upplevde trots detta att följdfrågorna ställdes med följsamhet till 

informantens berättelse, vilket betonas av Price (2002), vara av yttersta vikt. Det som 

projektledaren dock inte kan vara medveten om var om följdfrågorna störde informanten i sin 

berättelse och påverkade intervjuns resultat. Price (2002) påpekar just detta att följdfrågor 

kan leda informanten vidare, men kan också få denne att stanna av i sin tanke (ibid.). Med 

tanke på att projektledaren var medveten om att informanten i samband med intervjun endast 

skulle avbrytas med följsamhet i följdfrågorna, anses därmed detta inte påverkat studiens 

resultat. 

Projektledaren hade ingen erfarenhet att intervjua i forskningssammanhang, vilket kan ses 

som en brist för studien. Kvale och Brinkmann (2009) påtalar att projektledarens 

intervjufärdigheter kan gynna studiens datainsamling. Polit och Beck (2012) diskuterar att det 

naturalistiska perspektivet medverkar till att det finns en subjektivitet i datainsamlingen och 

resultatet, varvid detta kanske blivit annorlunda om någon med mer forskarvana använt sig av 

samma syfte, intervjufrågor och analysmetod. I detta sammanhang kan även nämnas 
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intervjuernas längd vilket hade varit önskvärt att de varit något längre. Polit och Beck (2012) 

belyser att det alltid finns en risk att intervjuerna inte får ett tillräckligt djup då informanten 

inte ges tid till eftertanke (ibid.). Trots detta har intervjuerna medfört ett massivt material till 

att analysera för studiens syfte, samt att efter analys även kom att besvara det. Detta vilket 

kan påvisa att intervjuerna trots allt gav en trovärdighet och en djupare förståelse för 

kommunikation mellan sjuksköterska och läkare i samband med rond.  Även intervjuernas 

längd kan tänkas vara en effekt av projektledarens oerfarenhet, men följdfrågor lyckades inte 

förlänga intervjuerna utan informanterna kände sig färdiga med ämnet.  

Som en styrka i genomförandet av studien kan även vara att intervjuerna tog plats på 

informanternas arbetsplats, vilket för dem är en trygg kontext, där de kan känna sig 

avslappnade. Polit och Beck (2012) påtalar just att det är av vikt, i samband med 

ostrukturerad intervjuform, att intervjuerna genomförs i en för informanten naturlig miljö. En 

för informanten annan trygg kontext skulle även kunna ha valts, till exempel hemmiljö, och 

detta hade inte påverkat studiens resultat. 

Intervjuerna transkriberades av projektledaren själv, vilket kan ses som en styrka för studien. 

Kvale och Brinkmann (2009) belyser att projektledaren får då en annan kännedom om 

materialet, genom att denne får en medvetenhet om till exempel tonläge hos informanten och 

pausers längd. Detta kan vara av betydelse i analysförfarandet och kan ses som en styrka för 

studien. 

 Analysmetoden som valdes till denna studie var innehållsanalys såsom Burnard tolkat den. 

Innehållsanalys anses väl lämpad till att använda i samband med ostrukturerade intervjuer, 

vilket påpekas av Burnard (1991), till att sammanställa det framkomna materialet under 

kategorier. Burnards modell i fjorton steg användes som grund i analysen. Projektledaren 

valde att gå till originalkällan angående Burnards innehållsanalys för att få en djupare 

förståelse för innehållsanalysens grunder och få en annan förståelse för den valda 

analysmetoden. För projektledaren fanns inte den förståelsen i den korta versionen av 

Burnards innehållsanalys. Studiens metoddel klargör klart och tydligt hur analysförfarandet 

gått till väga. Modellen moderniserades något, istället för färgpennor, användes dator till 

hjälp i indelningen av de olika kategorierna. Detta underlättade analysförfarandet och gjorde 

det lättare att få en överblick över underlaget till studiens resultat, vilket torde gynna studiens 

trovärdighet. Burnard (1991) rekommenderar även att en kollega är med i kategoriseringen av 

materialet, för att se att samstämmighet råder i kategoriseringen. I detta fall användes 
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studiens handledare som den person som gick igenom den första grova kategoriseringen av 

studiens resultat, vilket även detta kan ses som en styrka för studien. Kategorierna arbetades 

om något eftersom projektledaren och handledaren inte riktigt var samstämmiga angående 

kategoriseringen. Enligt Burnard (1996) är inte detta helt ovanligt initialt i samband med 

förfarandet vid innehållsanalys. Efter att återigen bearbetat kategorierna var sedan 

projektledaren och handledaren överens. Två av informanterna fick även läsa igenom sina 

transkriberade intervjuer och tog sedan del av hur deras intervjuer kategoriserats. Detta för att 

kontrollera att de upplevde att materialet från deras intervjuer överensstämde med hur det 

kategoriserats, vilket även Burnard (1991) menar stärker studiens trovärdighet.  

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att studera sjuksköterskans upplevelse av kommunikation i samband med 

rond, det tillfälle på dagen då sjuksköterska och läkare har störst möjlighet att utbyta 

kunskaper och erfarenheter angående patienten. Resultatet i studien visar att sjuksköterskorna 

inte upplevde att de bemöttes med respekt och att deras kompetens inte tillvaratogs. De 

intervjuade sjuksköterskorna menade också att kommunikationen i samband med ronden 

underlättades om sjuksköterska och läkare hade ett gemensamt mål för patientens vård. 

Sjuksköterskorna upplevde det som ett problem att få gehör för delgiven information vid 

ronden och de hade en känsla av att sjuksköterska och läkare inte alltid nådde varandra i 

samtalet. 

Studiens resultat visade att sjuksköterskorna många gånger inte kände sig respekterade i 

kommunikationen i samband med ronden. Detta kan vara beroende av hierarkiska faktorer, 

men det kan också vara beroende av läkarens engagemang för avdelningen samt hur 

sjuksköterskorna kände att responsen blev för deras synpunkter angående patientens vård. 

Tidigare forskning visar just på att båda yrkesroller måste respektera och värdesätta varandras 

bidrag till patientens vård för att inte kommunikativa brister mellan sjuksköterska och läkare 

ska uppkomma (Keenan et al. 1998; MacDonald et al. 2010; Nadzam, 2009; Tabak & 

Koprak, 2007). Sjuksköterskorna i denna studie upplevde att respekten var bristande i 

kommunikationen, vilket således fortfarande visar på att sjuksköterskans yrkesroll inte 

värdesätts fullt ut av läkarkåren. Det påtalades även att respekten i kommunikationen brast 

eftersom läkarna inte var medvetna om vad sjuksköterskans yrkesroll innebar. 

Sjuksköterskorna upplevde då att kommunikationen försvårades eftersom de då inte kände 

sig respekterade när de framförde sin bild av patienten. Keenan et al. (1998) samt Wagner et 

al. (2011) menar att när två yrkesroller som ser två olika aspekter av patientens vård möts i 
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samband med ronden, måste då utforska varandras aspekter för att gynna kommunikationen 

på bästa sätt (ibid.). Detta kan i jämförelse med studiens resultat fortfarande anses som en 

bristande faktor för kommunikationen i samband med ronden. Tabak och Koprak (2007) 

påpekar i sin studie att det hierarkiska tänkande inom sjukvården är på väg bort (ibid.). 

Studiens resultat kan bidra till att göra en extra fundering angående dessa tankegångar. 

Eftersom sjuksköterskorna fortfarande inte känner sig fullt ut respekterade i 

kommunikationen så finns således den hierarkiska strukturen fortfarande kvar och 

kommunikationen underordnar sig den. De intervjuade sjuksköterskorna påtalade att den 

hierarkiska strukturen i samband med ronden kunde få dem att känna sig underlägsna i 

kommunikationen och att sjuksköterskan måste känna en stor yrkestrygghet för att våga stå 

upp mot den upplevda hierarkin. Den traditionella uppfattningen av stereotyperna av 

sjuksköterskans och läkarens yrkesroller måste luckras upp för att kommunikationen mellan 

dem ska bli bästa möjliga (Schmalenberg & Kramer, 2009; Sharp, 2012; Sweet & Norman 

1995). Studiens resultat kan påvisa att ytterligare arbete måste fortgå för att så ska bli fallet, 

först då kanske sjuksköterskorna kan känna sig respekterade i kommunikationen med läkare i 

samband med ronden. För att styrka vikten av att sjuksköterskan upplever ett respektfullt 

bemötande i samband med ronden menar Robinson, Gorman, Slimmer och Yudkowsky 

(2010) att ineffektiv kommunikation till viss del kan grunda sig i att den ena yrkeskategorin 

får den andra att känna sig mindre värd. Detta kan göra det förståeligt, att om så är fallet, att 

de intervjuade sjuksköterskorna har den upplevelsen angående att inte känna sig respekterade 

i kommunikationen i samband med rond som de faktiskt har. 

Sjuksköterskorna i studien upplevde ofta att deras kompetens inte värdesattes.  De kände sig 

utbytbara och inte respekterande för det stora kunnande som yrkesrollen innebär. Tidigare 

studier visar på att det är viktigt att det finns en förståelse mellan sjuksköterska och läkare för 

vad de båda yrkesrollernas kompetens bidrar med till patientens vård (Robinson et al. 2010; 

MacDonald et al. 2009; Beuscart-Zéphir et al. 2006). Fagin och Garelick (2004) menar att 

både sjuksköterskeutbildningen och läkarutbildningen har genomgått stora förändringar för 

att det ska bli tydliggjort att de båda yrkesrollerna är till för att komplettera varandra. I 

framtiden skulle på detta sätt kanske således samarbetet dem emellan kunna komma att 

förändras (ibid.). Denna förändring har onekligen inte haft genomslag ännu eftersom de 

intervjuade sjuksköterskorna i nuläget inte upplevde att deras kompetens värderades i 

kommunikationen med läkaren i samband med ronden. Som Edwards (2008) påpekar, tas inte 

båda yrkesrollernas kompetens i beaktande, så påverkar det upplevelsen av kommunikationen 
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dem emellan (ibid.). Den ickeverbala kommunikationen kan även påverka och betona vikten 

av det som sagts eller bidra till att sjuksköterskan kan känna sig osäker i kommunikationen 

(Nilsson & Waldemarsson, 2007; Eide & Eide, 2009; Weisbuch et al. 2010). Studiens resultat 

påvisar att om sjuksköterskorna upplevde ett motstånd i kommunikationen från läkarens sida 

i samband med ronden upplevde de att deras kompetens inte värdesattes och läkaren var då 

inte villig att ta tag i det problem rörande patienten som sjuksköterskan yttrade. MacDonald 

et al. (2007) samt Tabak och Koprak (2007) menar att om läkaren bemöter sjuksköterskans 

kompetens så upplever sjuksköterskan det lättare att kommunicera i samband med ronden 

(ibid.). Känslan av att inte kompetens värdesätts kan påverka att sjuksköterskan inte 

kommunicerar de kunskaper angående patienten som denne innehar i samband med ronden 

(Keenan et al. 1998; Wagner et al. 2011; Sharp, 2012). Samtidigt innebär det att 

sjuksköterskan själv måste ha en tilltro till sin egen yrkesroll och kompetens. Edwards (2008) 

menar i detta sammanhang att om läkaren litar till sjuksköterskans kompetens och ger denne 

förtroende så leder det till en förbättrad kommunikation i samband med ronden (ibid.). Detta 

kanske även således kan få sjuksköterskan att få mer tilltro till sin egen kompetens och lita till 

vad det är denne har observerat hos patienten och se det som en viktig observation som är av 

värde att kommunicera med läkaren i samband med ronden.  

Strävan mot det gemensamma målet ansåg sjuksköterskorna vara grundläggande för att 

kommunikationen vid ronden skulle fungera väl, detta medförde en förståelse mellan 

yrkeskategorierna även för de mer underliggande budskapen. Detta i enhetlig med Keenan et 

al. (1996) samt O’Leary et al. (2011) som menar att just det gemensamma målet för 

patientens vård vid ronden måste vara klarlagt för att den fortsatta kommunikationen ska ske 

utan missuppfattningar. Sharp (2012) menar att det kan tydliggöra det verbala budskapet så 

att inte ordens betydelse kan misstolkas eller användas vid fel tillfälle. Robinson (2010) 

styrker detta genom att påtala att en tydlighet är en ytterst viktig faktor för att dialogen ska 

kunna fortgå och upplevelsen av den ska bli positiv för sjuksköterskan. Sjuksköterskorna 

påtalade att om de gemensamma målen var tydliga och samstämmiga vid ronden blev det mer 

av en dialog och deras synpunkter angående patienterna ansågs således mer värdefulla av 

läkarna. 

Studiens resultat visar att sjuksköterskorna värdesatte att få gehör för den information de 

delgivit läkaren angående patienten. De intervjuade sjuksköterskorna upplevde dock att det 

ibland kunde vara svårt för yrkeskategorierna, sjuksköterska och läkare, att nå varandra i 

kommunikationen i samband med ronden. Tidigare studier har visat på att sjuksköterskor och 
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läkare inte har blivit tränade i att kommunicera tillsammans och tror kanske inte heller att de 

behöver göra så (Sharp, 2012). Denna studies resultat pekar mot att så fortfarande är fallet. 

De intervjuade sjuksköterskorna påtalade vikten av att bli lyssnade till och att det som uttalats 

angående patientens fortsatta vård värdesattes. Vikten av detta har påtalats i tidigare studier 

eftersom sjuksköterskorna många gånger är omedvetna om betydelsen av att deras kunskaper 

förmedlas i samband med ronden (Desai et al. 2011; Edwards, 2008; Wagner et al. 2011). 

Studiens resultat påvisar dock brister i detta då sjuksköterskorna många gånger upplevde att 

de i samband med ronden fick ta i för att göra sin röst hörd. En förståelse och en närvaro 

måste finnas från läkarens sida vid ronden för att sjuksköterskorna ska känna att de når fram 

med sitt budskap. Sjuksköterskorna menade att en dialog gällande patienten var mycket 

viktig vid ronden, men att upplevelsen inte alltid var att det var så det förelåg. Robinson et al. 

(2010) menar att en väl fungerande dialog är då det är effektiv kommunikation mellan 

sjuksköterska och läkare och att de problem som rör patienten diskuteras och löses 

tillsammans med gemensamma kunskaper (ibid.). Detta uttalade även de intervjuade 

sjuksköterskorna. Just detta var deras upplevelse av en välfungerande kommunikation i 

samband med ronden, men att så inte alltid var fallet. Tidigare studier har visat på att om 

sjuksköterskan inte känner att förståelsen finns från läkarens sida angående den information 

som förmedlas kan det fortsättningsvis leda till att sjuksköterskan väljer att vara tyst och inte 

yttrar sina observationer eller frågor (Keenan et al. 1998; Wagner et al. 2011; Sharp, 2012). 

De intervjuade sjuksköterskorna påtalade just detta att få möjligheten att vara delaktiga och 

kommunicera sin bild av patienten var viktig för dem för att de skulle känna sig tillfreds med 

kommunikationen i samband med ronden. Upplever inte sjuksköterskan denna delaktighet i 

kommunikationen kan det hindra sjuksköterskan att aktivt kommunicera med läkaren i 

samband med ronden (Desai et al. 2011; MacDonald et al. 2007; Sharp, 2012). De 

intervjuade sjuksköterskorna påtalade att om inte sjuksköterskan och läkaren kunde nå 

varandra i samtalet vid ronden så kunde det således leda till att den bästa lösningen på 

patientens problem och vård uteblev. 

Slutsats 
Kommunikationen i samband med rond är i nuläget inte en välfungerande upplevelse ur 

sjuksköterskans synvinkel. Där finns brister som inte borde förekomma i dagens moderna 

sjukvård. För att sjuksköterskan ska uppleva ronden som ett mer positivt forum krävs det att 

respekt visas mot sjuksköterskan som person, men även gentemot sjuksköterskans kunnande 

och kompetens. Sjuksköterskorna värdesatte att få vara en del av dialogen gällande patientens 
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vård. Viktigt var att deras synpunkter hörsammades samt att den kommunikativa dialogen i 

samband med ronden genomsyrades av ett gemensamt mål för patienten för att förståelsen 

mellan yrkeskategorierna ska bli så optimal som möjligt. Således kanske framtiden kan vara 

att mer tid läggs på att förbättra förståelsen mellan de båda yrkesrollerna och ge dem tid att 

utforska varandras kompetens för att bidra till en tillfredsställande kommunikation för de 

båda yrkeskategorierna.  

Ronden i sig är en situation som är en stor del av vardagen inom sjukvården och som 

genererar många åsikter från både sjuksköterskor och läkare. Sjuksköterskorna uttryckte i 

sina intervjuer, förutom deras upplevelse av kommunikation, en hel rad faktorer som de 

upplevde som ett problem i samband med ronden. Studiens bifynd visar på att det finns 

problem med bland annat stress, brist på rutiner, okunskap hos läkaren samt att läkaren inte 

var närvarande på avdelningen och att dessa faktorer även påverkade sjuksköterskornas 

upplevelse av ronden. Dessa faktorer hade även i framtida studier varit intressant att studera 

ytterligare. Av intresse att notera är även att genusperspektivet inte har framkommit i studien. 

Det skulle i framtiden vara värdefullt att göra ytterligare studier för att utforska dessa faktorer 

ytterligare. För att komplettera denna studies ensidiga upplevelse av kommunikation, det vill 

säga sjuksköterskans, hade det även varit av intresse att ta del av läkarens upplevelse av 

ovanstående faktorer, men även av upplevelsen av kommunikation i samband med ronden. 

 

 

 

 



 

36 
 

Referenser 
Allen, D. (1995). The nursing-medical boundary: a negotiated order? Sociology of Health & 

Illness, 19 (4), 498-520. 

Beuscart-Zéphir, M. C., Pelayo, S., Anceaux, F., Maxwell, D. & Guerlinger, S. (2007). 

Cognitive analysis of physicians and nurses cooperation in the medication ordering and 

administration process. International Journal of Medical Informatics, 76, 65-77. 

Briton, N. J. & Hall, J. A. (1995). Beliefs about female and male nonverbal communication. 

Sex Roles, 32 (1/2), 79-90. 

Burnard, P. (1991). A method of analyzing interview transcripts in qualitative research. Nurse 

Education Today, 11, 461-466. 

Burns, K. (2011). Nurse-physician rounds: A collaborative approach to improving 

communication, efficiencies and perception of care. Medsurg Nursing, 20 (4), 194-199. 

Desai, T., Caldwell, G. & Herring, R. (2011). Initiative to change ward culture results in 

better patient care. Nursing Management, 18 (4), 32-35. 

Dimbleby, R. & Burton, G. (1999). Kommunikation är mer än ord. Lund: Studentlitteratur. 

Edwards, C. (2008). Using interdisciplinary shared governance and patient rounds to increase 

patient safety. Medsurg Nursing, 17 (4), 255-257. 

Eide, T. & Eide, H. (2006). Kommunikation i praktiken – relationer, samspel och etik inom 

socialt arbete, vård och omsorg. Malmö: Liber AB. 

Eide, T. & Eide, H. (2009). Omvårdnadsorienterad kommunikation. Relationsetik, samarbete 

och konfliktlösning (2:a upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

Elo, S. & Kyngäs, H. (2007). The Qualitative content analysis process. Journal of Advanced 

Nursing, 62 (1), 107-115. 

Fagin, L. & Garelick, A. (2004). The doctor-nurse relationship. Advances in Psychiatric 

Treatment, 10, 277-286. 

Fossum, B. (2007). Modeller och teorier för kommunikation och bemötande. I B. Fossum 

(Red.), Kommunikation. Samtal och bemötande i vården (s. 23-40). Lund: Studentlitteratur.  



 

37 
 

Friesen, M. A., Hughes, R. G. & Zorn, M. (2007). Communication: Patient safety and the 

nursing work environment. The Tennessee Nurse, 6. 

Hall, J. A. (2006). Nonverbal behavior, status and gender: how do we understand their 

relations? Psychology of Women Quarterly, 30, 384-391. 

Jones, S. E. & LeBaron, C. D. (2002). Research on the relationship between verbal and 

nonverbal communication: emerging integrations. Journal of Communication, 499-521. 

Keenan, G. M., Cooke, R. & Hillis, S. (1998). Norms and nurse management of conflicts: 

Keys to understanding nurse-physician collaboration. Research in Nursing and Health, 21, 

59-72. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (Andra upplagan). 

Lund: Studentlitteratur. 

LeTourneau, B. (2004). Physicians and nurses: friends or foes? Journal of Healthcare 

Management, 49 (1), 12-15. 

Lewin, S. & Reeves, S. (2011). Enacting “team” and “teamwork”: Using Goffman’s theory of 

impression management to illuminate interprofessional practice on hospital wards. Social 

Science and Medicine, 72, 1595-1602. 

MacDonald, M. B., Bally, J. M., Ferguson, L. M., Murray, L., Fowler-Kerry, S. E. & 

Anonson, J. M. S.(2009). Knowledge of the professional role of others: A key 

interprofessional competency. Nurse Education in Practice, 10, 238-242. 

Manias, E. & Street, A. (2001). Nurse-Doctor interactions during critical care rounds. Journal 

of Clinical Nursing, 10, 442-450. 

Morency, L. P. (2010). Modeling Human Communication Dynamics. IEEE Signal 

Processing Magazine, 112-116. 

Morinaga, K., Ohtsubo, Y., Yamauchi, K. & Shimada, Y. (2008). Doctors´ traits perceived bu 

Japanese nurses as communication barriers: A questionnaire survey. International Journal of 

Nursing Studies, 45, 740-749. 

Moroney, N. & Knowles, C. (2006). Innovation and teamwork: introducing multidisciplinary 

team ward rounds. Nursing Management, 13 (1), 28-31. 



 

38 
 

Morrison, C., Fitzpatrick, G. & Blackwell, A. (2011). Multi-disciplinary collaboration during  

ward rounds: Embodied aspects of electronic medical record usage. International Journal of 

medical informatics, 80, 96-111. 

Nadzam, D. M. (2009). Nurses’ role in communication and patient safety. J Nurse Care 

Oual, 24 (3), 184-188. 

Nilsson, B. & Waldemarsson, A-K. (2007). Kommunikation. Samspel mellan människor. 

(Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

O´Leary, K. J., Buck, R., Fliegel, H. M., Haviley, C., Slade, M. E., Landler, M. P., Kulkarni, 

N., Hinami, K., Lee, J., Cohen, S. E., Williams, M. V. & Wayne, D. B. (2011). Structured 

interdisciplinary rounds in a medical teaching unit. Improving patient safety. Arch intern 

med, 171 (7), 678-684. 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 

Forskningsprocessen. Stockholm: Liber. 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice (Ninth edition). Philadelfia: Lippincott Williams & Wilkins. 

Price, B. (2002). Laddered questions and qualitative data research interviews. Journal of 

Advanced Nursing, 37 (3), 273-281. 

 Reeves, S., Nelson, S., & Zwarenstein, M. (2008). The doctor-nurse game in the age of 

interprofessional care: a view from Canada. Nursing Inquiry, 15(1), 1-2. 

Richardsson, A. & Storr, J. (2010). Patient safety: a literature review on the impact of nursing 

empowerment, leadership and collaboration. International nursing review, 57 (1), 12-21. 

Robertsson, E. (2007). Genusperspektiv: varför behövs det? I B. Fossum (Red.), 

Kommunikation. Samtal och bemötande i vården (s. 253-286). Lund: Studentlitteratur. 

Robinson, F. P., Gorman, G., Slimmer, L. W. & Yudkowsky, R. (2010). Perceptions of 

effective and ineffective nurse-physician communication in hospitals. Nursing Forum, 45 (3), 

206-210. 

Roter, D. L., Hall, J. A. & Aoki, Y. (2002). Physician gender effects in medical 

communication. JAMA, 288 (6), 756-764. 



 

39 
 

Schmalenberg, C. & Kramer, M. (2009). Nurse-physician relationships in hospitals: 20000 

nursrs tell their story. Critical Care Nurse, 29 (1), 74-83. 

Sharp, L. (2012). Effektiv kommunikation för säkrare vård. Lund: Studentlitteratur. 

SFS 2003:460. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Hämtad 3 April, 

2012, från http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030460.HTM 

Socialstyrelsen. (2004). Patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete. En översikt. Hämtad 3 

April, 2012, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10339/2004-110-

1_20041101.pdf 

Socialstyrelsen. (2009). Informationsöverföring och kommunikation. Hämtad 3 April, 2012, 

från http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/riskomraden/kommunikation 

Socialstyrelsen. (2010). Många förslag för att minska missförstånden. Hämtad 3 April, 2012, 

från 

http://www.socialstyrelsen.se/almedalen2011/almedalen2010/patientsakerhet/mangaforslagfo

rattminskamissforstanden 

Stein, L. I. (1967). The Doctor- Nurse Game. Arch Gen Psychiat, 16, 699-703. 

Sweet, S. J. & Norman, I. J. (1995). The nurse-doctor relationship: a selective literature 

review. Journal of Advanced Nursing, 22, 165-170. 

Tabak, N. & Koprak, O. (2007). Relationship between how nurses resolve their conflicts with 

doctors, their stress and job satisfaction. Journal of Nursing Management, 15, 321-331. 

Wagner, J., Liston, B & Miller, J. (2011). Developing interprofessional communication skills. 

Teaching and Learning in Nursing, 6, 97-101. 

Wallin, C. J. & Thor, J. (2008). SBAR – en modell för bättre kommunikation mellan 

vårdpersonal. Läkartidningen, 105, 1922-1927. 

Weber, H., Stöckli, M., Nübling, M. & Langewitz, W. A. (2007). Communication during 

ward rounds in internal medicine: An analysis of patient-nurse-physician interactions using 

RIAS. Patient Education and Counseling, 67, 343-348. 



 

40 
 

Weisbuch, M., Slepian, M. L., Clarke, A., Ambady, N., Veenstra-VanderWeele, J. (2010). 

Behaviorial stability across time and situations: nonverbal versus verbal consistency. Journal 

Nonverbal Behavior, 34, 43-56. 



 

41 
 

Bilageförteckning 
 

Bilaga 1 Informationsbrev till verksamhetschefen 

Bilaga 2 Verksamhetschefens godkännande till deltagande i studien 

Bilaga 3 Informationsbrev till informanterna 

Bilaga 4 Intervjuguide 

Bilaga 5 Informanternas godkännande till deltagande i studien 

Bilaga 6 Resultatmatris 

Bilaga 7 Etisk egengranskning 

Bilaga 8 Etikkommittén Sydosts utlåtande 

 



 

42 
 

Bilaga 1. Informationsbrev till verksamhetschefen (1/1) 

    Karlskrona 2012-04-23 

 

Till verksamhetschef Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset. 

Socialstyrelsen har slagit fast att kommunikationsmissar mellan olika yrkeskategorier är en risk för 

patientsäkerheten. Ronden mellan läkare och sjuksköterska är en situation där mycket viktig information utbyts, 

men det finns ej så mycket forskning gjord angående kommunikation i denna situation. Med detta som 

utgångspunkt avser jag därför att genomföra en studie som syftar till att belysa sjuksköterskans upplevelser av 

kommunikation med läkare i samband med en rondsituation. Studien kommer att ligga till grund för mitt 

magisterarbete som jag genomför vid Blekinge Tekniska Högskola.  

Arbetet kommer att granskas av Etik Kommittén Sydost enligt gällande riktliner innan datainsamlingen 

påbörjas. För att syftet med studien ska kunna uppnås krävs deltagande av kirurgklinikens sjuksköterskor. 

Studien kommer att genomföras som en kvalitativ intervjustudie. För att få ett bra underlag till min studie 

behöver jag intervjua 10 sjuksköterskor med minst 2 års erfarenhet av yrket. För att få ett representativt urval ser 

jag gärna att några av de sjuksköterskor som ska intervjuas är män. Intervjun beräknas ta 30-45 minuter i 

anspråk. Sjuksköterskornas deltagande är frivilligt och de kan när som helst välja att avbryta. Intervjuerna 

kommer att spelas in för att möjliggöra en noggrann analys. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt 

enligt gällande riktlinjer. Endast jag och min handledare kommer att ha tillgång till materialet. Resultatet 

kommer att presenteras så att det inte kan härledas till en unik person  

Jag hade uppskattat om det fanns möjlighet att genomföra intervjuerna i juni 2012. Om ytterligare information 

önskas kontakta gärna mig eller min handledare. 

Väl mött! 

Med vänliga hälsningar 

Karin Nedfors    Christel Borg 

Projektledare    Handledare  

Leg. Sjuksköterska   Universitetslektor 

Tel: 0733/266350 alt 0455/385426  Tel.  0455/385421 

E-mail: karin.nedfors@hotmail.se  E-mail: christel.borg@bth.se 
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Bilaga 2. Verksamhetschefens godkännande till deltagande i studien (1/1) 

 

 

Godkännande av verksamhetschef 
 

Härmed godkänns att Karin Nedfors genomför en studie på Kirurgkliniken, 

Blekingesjukhuset, angående sjuksköterskans upplevelser av kommunikation mellan läkare 

och sjuksköterska i en rondsituation. Studien genomförs som ett magisterarbete på Blekinge 

Tekniska Högskola. Intervjuer kommer att genomföras med de deltagande sjuksköterskorna 

som uppfyller de förutbestämda kriterierna. Deras deltagande är frivilligt och kan när som 

helst avbrytas. Studien avses genomföras under juni 2012. 

 

 

 

………………………………………………………. 

Ort och Datum 

 

 

 

…………………………………  ………………………………………
    

Underskrift    Namnförtydligande 
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Bilaga 3. Informationsbrev till informanterna (1/1) 

    Karlskrona 2012-05-29 

 

Till Dig som är sjuksköterska på Kirurgkliniken 

- Förfrågan om deltagande i en studie 

Socialstyrelsen har slagit fast att kommunikationsmissar mellan olika yrkeskategorier är en risk för 

patientsäkerheten. Ronden mellan läkare och sjuksköterska är en situation där mycket viktig 

information utbyts, men det finns ej så mycket forskning gjord angående kommunikation i denna 

situation. Med detta som utgångspunkt avser jag därför att genomföra en studie som syftar till att 

belysa sjuksköterskans upplevelser av kommunikation med läkare i samband med en rondsituation. 

Studien kommer att ligga till grund för mitt magisterarbete som jag genomför vid Blekinge Tekniska 

Högskola.  

Arbetet kommer att genomföras som en intervjustudie och gällande etiska riktlinjer kommer att 

beaktas. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter av din arbetstid i anspråk. För att ingen information 

ska gå förlorad i studiens analys kommer intervjun att spelas in. Intervjuerna kommer att ligga till 

grund för mitt arbete, men resultatet kommer att presenteras så att ingen information kan härledas till 

dig som person. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun. 

Önskar du delta i studien kommer du även att få godkänna detta skriftligt. 

Om du har frågor angående ditt deltagande vänligen kontakta mig eller min handledare. 

Väl mött! 

Med vänliga hälsningar 

Karin Nedfors   Christel Borg 

Projektledare    Handledare  

Leg. Sjuksköterska   Universitetslektor 

Tel:  0733/266350 alt 0455/385426  Tel.  0455/385421 

E-mail: karin.nedfors@hotmail.se  E-mail: christel.borg@bth.se

mailto:christel.borg@bth.se
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Bilaga 4. Intervjuguide (1/1) 

Allmänna frågor 

• Ålder? 

• Man eller kvinna? 

• Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

• Hur länge har du arbetat på denna avdelning som sjuksköterska? Hur många andra 

avdelningar har du arbetat på? 

Intervjufrågor 

• Vilken upplevelse har du av kommunikation mellan sjuksköterska och läkare i samband med 

en rond? 

• Kan du beskriva ett positivt möte mellan sjuksköterska och läkare i samband med rond? 

• Kan du beskriva ett negativt möte mellan sjuksköterska och läkare i samband med rond? 

• Hur skulle du vilja att mötet var och finns det någonting som skulle kunna göras för att 

förändra mötet? 

Exempel på tänkbara följdfrågor: 

• Uppföljningsfrågor t ex ”mm” eller upprepning av det som informanten tidigare sagt. var? 

• Sonderande frågor t ex: 

Kan du säga något mer om det? 

Kan du ge en mer detaljerad beskrivning av vad som hände? 

• Specificerande frågor t ex: 

Hur reagerade du då? 

Varför blev just det mötet negativt/positivt för dig? 

Tystnad kan användas för att ge informanten tid att tänka efter och fortsätta. 
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Bilaga 5. Informanternas godkännande till deltagande i studien (1/1) 

 

Godkännande till deltagande i studie 
 

Härmed godkänner jag mitt deltagande i en studie med syfte att belysa sjuksköterskans 

upplevelse av kommunikation mellan sjuksköterska och läkare i en rondsituation som 

genomförs som ett magisterarbete på Blekinge Tekniska Högskola. 

Jag deltar i denna studie genom inspelade intervjuer och uppgifterna jag lämnar behandlas 

konfidentiellt. Deltagande i studien är frivilligt och jag kan när som helst välja att avbryta.  

 

 

 

………………………………………………………. 

Ort och Datum 

 

 

 

……………………………..  …………………………  

Underskrift    Namnförtydligande 
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Bilaga 6. Resultatmatris (1/2) 

Meningsbärande enhet Öppen kodning Underkategori Huvudkategori 

Då känner man sig lite dissad liksom, han respekterar inte mig. Då känner man sig inte 
bekräftad liksom. Då tar han inte mig på allvar. Nej. 

Sjuksköterskan känner sig 
inte respekterad och 
bekräftad 

Inte känna sig 
respekterad 

Bemötande utan 
respekt 

 
Ibland kan jag få för mig att de tror att, ehhh, inte att de inte tror att vi inte gör någonting 
för det vet jag ju att det vet att vi gör. Men just det här att dom, vissa av doktorerna 
tycker ju att vi ska anpassa oss efter dom och inte tvärtom och, ehh, jag håller väl inte 
riktigt med där. 

Läkaren vet inte riktigt vad 
sjuksköterskan gör och de 
vill att sjuksköterskan ska 
anpassa sig efter dom. 

Anpassning för att 
undvika obehag 

Ja, han blev otrevlig (paus). Hur ska jag uttrycka det (paus). Ordamässigt, inte så. Han 
har en otrevlig ton mot en hela tiden, hela tiden. Kort i tonen, vissa saker så. Och så 
säger att jag gör det för din skull och det är absolut inte för min skull utan för patientens. 
Mm.  

Läkaren blir inte 
ordamässigt otrevligt utan 
det märks istället på sättet 
han uttrycker sig, kort i 
tonen. 

Verbal och 
ickeverbal 
kommunikation 
utan respekt 

I: Jag tror att dom eh ser oss som (paus). Det kunde lika gärna vart andra som jobbade. 
Dom bryr sig inte så mycket om det är sjuksköterska eller undersköterska. P: Tror du 
dom vet vad en sjuksköterska gör? I: Jag tror inte dom vet det, alltid. Men jag tror inte 
att dom (paus) bryr sig. Jag tror faktiskt inte det (skratt). Näe jag tror inte det.  

Läkarna saknar tilltro till 
sjuksköterskeyrkets 
kompetens kunde ha varit 
vem som helst som jobbade. 

 Sjuksköterskans 
kompetens tas ej på 
allvar 

 

Sedan är det också att ibland kan man ha olika åsikter om hur behandlingen eller vad 
man ska göra med patienten. Ibland tycker jag kanske att man ska försöka ge dropp och 
så tycker dom att, nej vi avvaktar. Så att, det är eh. Jag tycker att det fungerar när man 
har samma mål både sjuksköterska och läkare. Man har samma mål och arbetar 
tillsammans för patientens bästa.  

Sjuksköterska och läkare 
kan ha olika åsikter om 
patientens vård. Det är 
viktigt för kommunikationen 
att man har ett gemensamt 
mål. 

 Gemensamma mål 
underlättar 
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Bilaga 6. Resultatmatris (2/2) 

Meningsbärande enhet Öppen kodning Underkategori Huvudkategori 

Det känns väl bra för att det känns tryggt att man vet att de lyssnar på vad man säger. 
Det är inte att, man behöver inte upprepa. Jag kan säga en sak och sedan kanske kommer 
de tillbaks till det. Det är inte så att jag känner att jag behöver upprepa. Att till exempel 
den här patienten har inte kissat ordentligt, för det, så kan det vara ibland. Vissa doktorer 
eller vissa situationer att det känns som om man nästan får höja rösten för att de just ska 
höra vissa detaljer. För att de är så stressade antagligen. 

När sjuksköterskan 
informerar om sina 
observationer lyssnar 
läkaren utan att 
informationen behöver 
upprepas 

Möjligheten till att 
få gehör för 
delgiven 
information 

Budskapet når inte 
fram 

När man jobbar med en läkare som man får bra kommunikation med som man får bra 
respons med. Man tar upp en fråga, så kollar de av, och så kommer de tillbaka och ger 
respons. Då känner man att man jobbar i ett team och har en dialog.  

Sjuksköterskan upplever bra 
dialog när läkaren ger 
respons, då blir det 
teamarbete. 

Nå varandra i 
samtalet 

Om det är många läkare med på ronden blir kommunikationen lite sisådär. Då sitter jag 
personligen bara tyst och så frågar jag sen i slutet vad vill ni att jag ska göra?  

 

Sjuksköterskorna bli inte 
delaktiga i samtalet om det 
är flera läkare med på 
ronden. 

Utanförskap om 
flera läkare 
närvarande 

I: Ofta kan det kanske vara så att kanske läkaren tar för givet liksom att man asså att 
vissa som har jobbat här länge så kanske att då man tar för givet så brukar vi göra och då 
kanske man tar vissa grejer för givet att så brukar vi göra.  

P: Både från läkarna och sjuksköterskan att båda parterna jobbat här länge? 

I: Ja, det blir lite mer tyst kommunikation, man behöver inte säga allting utan vissa 
grejer tar man bara för givet liksom. Att så brukar man göra med vissa patienter och 
liksom då gör man så.  

Om du kommer som ny 
sjuksköterska kan det vara 
svårt att ställa frågor på det 
som anses vara tyst 
rutinkunskap. 

Frustrationen över 
den tysta kunskapen 

Sedan handlar det ju om att man bygger upp någon slags relation. Man lär ju känna dem 
man rondar med till slut och då blir det lättare att diskutera mer.  

En relation byggs och det 
blir lättare att diskutera. 

 Betydelsen av den 
professionella 
relationen 
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Bilaga 7. Etisk egengranskning (1/3) 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning 

  

 

Projekttitel: Att belysa sjuksköterskan upplevelse av kommunikationen mellan läkare och 

sjuksköterska i en rondsituation 

  

 

Projektledare: Karin Nedfors 

  

 Handledare: Christel Borg  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 
ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 
personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 
(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 
forskningen)? 

  X 
 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 
2003:460) 

  X 

 

 

 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)?   X 

 

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 
eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 
av försöksledaren)? 

  X 

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 
forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är 
uppfylld: 

http://www.epn.se/
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    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 
antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 
heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans godkännande  

(t ex enkäter i skolklasser). 

X   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 
informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 
deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 
behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 
person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 
(PUL- ansvarig).   

X   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 
forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 
eller motsvarande). 

X   

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och 
i förekommande fall även av handledare. 
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Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: 

Karlskrona 20120403 

Projektledare eller motsvarande: 

Karin Nedfors 

leg. sjuksköterska 

Sektionen för Hälsa, Blekinge Tekniska Högskola 

Underskrift projektledare eller motsvarande: 

Handledare: 

Christel Borg 

Universitetslektor 

Sektionen för Hälsa, Blekinge Tekniska Högskola 
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Bilaga 8. Etikkommittén Sydosts utlåtande (1/1) 

 
Karin Nedfors  
Norra Backen 68  
371 65 Lyckeby  
karin.nedfors@bth.se  
 
Projektet (dnr. EPK 136-2012):  
Sjuksköterskans upplevelse av kommunikation med läkare i samband med rond  
 
Rådgivande yttrande: Ansökan avser ett studentarbete på magisternivå. Etikkommittén 
ser ur etisk synvinkel inga hinder för genomförande av studien.  
En oklarhet i ansökan bör redas ut. Det framgår inte på vilket sätt de som är intresserade av 
att delta i studien anmäler detta – till Karin N direkt, eller till avdelningschefen som 
förmedlar förfrågan? En rekommendation är att det görs direkt till Karin N, eftersom det 
innebär bättre integritetsskydd för de deltagande. Det är alltid viss risk för att man inte kan 
upprätthålla intern anonymitet i sådana här studier. Fundera över avidentifiering av 
transkriberad data – framgår inte om så görs. Det ska inte stå i informationsbrevet att 
arbetet är granskat av Etikkommittén Sydost – det låter som om kommittén står som en 
garant för hela studien. Stryk den meningen. I den färdiga uppsatsen kan det dock gärna 
nämnas att studien fått ett rådgivande yttrande från kommittén.  
 
Karlskrona 2012-05-29  
Etikkommittén Sydost  
Göran Holst/Ordförande 
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