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Sammanfattning  Sjuksköterskor ifrågasätter ibland sin närvaro under ronden 

och för motivation krävs förståelse för yrkesrollens betydelse. 

Trots rondens potential för vårdutveckling saknar den 

erkännande som ett viktigt forskningsområde. Syftet var att 

studera ronden som företeelse på sjukhus. En litteraturstudie 

grundad på 13 artiklar utfördes. Resultatet belyser att ronden 

skedde på rutin, aldrig ställdes in samt innehade främst tre 

funktioner: planering och utvärdering av patientvården, en 

pedagogisk funktion samt en samordnande funktion. Rondens 

upplägg påverkade patienters upplevelse och delaktighet. 

Sjuksköterskor kände sig ofta exkluderade, hade svårigheter 

att förmedla information och bidrog sällan till 

beslutsfattandet. Sjuksköterskans bidrag under ronden var 

nödvändigt och höjde patientsäkerheten. Gemensamma 

verktyg för kommunikation, dokumentation och riskanalyser 

inom vårdteamet har utvecklats för att förbättra ronden. Det 

förekom att patienter och vårdpersonal var missnöjda med 

upplägget av ronden och i båda grupperna fanns de som 

kände oro under ronden samt hade bristfällig kunskap om 

dess innebörd och syfte. Ronden bör därför lyftas i 

utbildningen och studenter tränas i att kommunicera med 

andra inom vårdteamet. Yrkesverksamma bör främja 

patienters delaktighet och förståelse under ronden. 

Kommande forskning bör utgå från ett omvårdnadsperspektiv 

och riktas mot hur ronden kan användas som ett effektivt 

arbetsverktyg och hur teamarbete kan uppmuntras. 
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Abstract Nurses sometimes question their presence during the ward 

round and understanding of the importance of their 

professional role is required as motivation. In spite of the 

ward rounds’ potential for care development it lacks 

recognition as an important research area. The aim was to 

study the ward round as a phenomenon. A literature review 

was conducted using 13 papers. The findings reveal that the 

ward round was conducted as a routine part and was never 

cancelled. It consisted of mainly three functions; planning 

and evaluation of the patient care, a pedagogical function and 

a coordinating function. The format affected patients 

experience and participation. Nurses often felt excluded, 

experienced difficulties in providing information and rarely 

contributed to decision making. Nurses’ contribution in the 

ward round was essential and increased patient safety. 

Common tools for communication, documentation and risk 

analysis within the care team have been developed to 

improve the ward round. There were patients and staffs who 

were dissatisfied with the format and there existed 

anxiousness during the ward round and lack of knowledge 

about the meaning and purpose in both groups. The ward 

round needs to be highlighted in education and students need 

to practice communication with other care team members. 

Professionals should promote patient participation and 

understanding during the ward round. Future research should 

include a nursing perspective and address how the ward 

round could be used as an effective tool and how to promote 

teamwork.
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Inledning 
 

Intresset för att studera ronden väcktes under den verksamhetsförlagda utbildningen då 

rondsituationer med bristfälligt samarbete upplevdes. Patienter förstod inte heller alltid 

det resonemang som fördes under ronden. Frågor uppstod också kring varför 

sjuksköterskor ibland kände sig överflödiga och ansåg att deras närvaro på ronden var 

obefogad. 

 

Ronden på en vårdavdelning förutsätter samarbete och är ett av få tillfällen där patient 

och olika yrkeskategorier är samlade. Ronden är därför arbetsdagens potentiellt mest 

värdefulla tillfälle för informationsutbyte, problemlösning och planering av vården 

(Busby & Gilchrist, 1992). För att skapa ett ökat samarbete men också öppna upp för 

patientdelaktighet är ronden således ett viktigt arbetsredskap. En förutsättning för 

patientdelaktighet är tillgång till adekvat information rörande hälsotillståndet och insikt 

i vårdprocessen. Att delge information är ofta något som hälso- och 

sjukvårdspersonalen brister i och patienter upplever inte alltid ronden som ett bra forum 

för delaktighet (Kiessling & Kjellgren, 2004). Enligt kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) skall sjuksköterskor, förutom att 

tillgodose patienters omvårdnadsbehov, också arbeta för att dessa behov synliggörs och 

förmedlas till andra yrkeskategorier. Sjuksköterskor skall även verka för ett gott 

samarbete, delta i teamarbete och har dessutom skyldighet att ifrågasätta oklara 

instruktioner och ordinationer vilket underlättas av att det finns god kommunikation 

mellan berörda yrkeskategorier. En vårdsituation med ett gott samarbete mellan 

patienten och vårdteamet är viktigt också med avseende på patientsäkerheten. En risk 

för försämrad patientsäkerhet är de överbeläggningar som förekommer på sjukhusen 

runt om i landet vilka medför ökad arbetsbelastning, tidsbrist och långa väntetider 

(Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2011). Detta har varit en återkommande 

debattfråga i media de senaste åren och en effektivisering av sjukvården anses 

nödvändig. Bland annat behöver en analys av vårdprocesserna inom sjukhusen göras 

(Regeringen, 2010). 

 

Enligt den nya patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) vilken trädde i kraft den 1 januari 

2011 skall hälso- och sjukvården bli mer av en lärande organisation, med ständig 

utveckling (Regeringen, 2010). En sådan organisation kännetecknas också av en hög 

grad av initiativ- och ansvarstagande och meningen är att medarbetarna skall lära av 

varandra. En förutsättning för detta är att alla är klara över både sitt eget och andras 

ansvarsområde. Ronden är i detta avseende ett ypperligt tillfälle för lärande då 

personalen ges möjlighet till utbyte av erfarenheter och kunskaper. Eftersom ronden 

dessutom är ett forum där flera yrkeskategorier möts kring frågor som rör såväl 

kommunikation och riskbedömningar som dokumentation, skapas förutsättningar för 

lärande inom flera områden. Trots detta saknar ronden erkännande som ett viktigt 

forskningsområde (O´Hare, 2008). Men rondens potential för lärande, utveckling och 

problemlösning gör den till ett viktigt moment för förbättrad vård och är därmed 

relevant att studera.  
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Bakgrund 
 

Ronden har funnits som arbetsredskap inom sjukhusvård i flera hundra år (O’Hare, 

2008). Traditionellt innebar ronden en parad genom salarna på sjukhuset bestående av 

den ledande läkaren i spetsen följd av yngre läkare, medicinstuderande och 

omvårdnadspersonal. Syftet med rondarbetet var undervisning och patienterna 

fungerade som undervisningsmaterial. Inslaget av undervisning under ronden har, på 

grund av andra åtaganden, med tiden minskat. Trots dess långa historia är ronden sällan 

beskriven i litteraturen och det finns begränsat med forskning som beskriver företeelsen 

(ibid).  

 

Utgångspunkten för denna studie är att utformningen av ronden påverkas av bland annat 

arbetsorganisatoriska faktorer, yrkesroller och hierarkin dem emellan. Ronden bygger 

också på kommunikation och samarbete mellan olika yrkeskategorier och patient. Med 

yrkeskategorier avses i denna studie alla yrken som verkar i den patientnära vården. 

Bakgrunden belyser kortfattat rondens struktur och innehåll samt relationer och 

samverkan mellan dessa yrkeskategorier. Slutligen beskrivs sjuksköterskans del i 

ronden. 

 

 

Ronden 
 

Ronden är en aktivitet som sker på vårdavdelningar runt om i hela världen (O’Hare, 

2008), men närvarande yrkeskategorier, det organisatoriska upplägget och omfattningen 

skiljer sig åt mellan olika arbetsplatser och institutioner (Pingel & Robertsson, 1998). 

Arbetet med ronden är tidskrävande och stör den vanliga arbetsordningen för alla 

inblandade yrkeskategorier. Ronden utgår från en arbetsorganisatorisk struktur 

innefattande framförallt informationsutbyte gällande patientens situation och behandling 

samt fördelning av arbetsuppgifter. Utgångspunkten i planeringen av vården består i att 

läkaren och patienten diskuterar information från bland annat journal, provsvar, 

sjuksköterskans, undersköterskans och eventuellt andra yrkeskategoriers iakttagelser 

samt patientens egen berättelse (ibid.). Enligt O’Hare (2008) består kärnverksamheten i 

ronden av validering av anamnes och undersökningar, upprättande av diagnos, prognos 

och behandlingsplan, planering av utskrivning, kostnadsanalys, fastställande av 

prioriteringsordning, undervisning samt kommunikation mellan vårdteamet, patient och 

anhöriga.  

 

De vanligaste uppläggen är den traditionella ronden, sittrond eller en kombination av 

dessa (Chauke & Pattinson, 2006; O’Hare, 2008). Den traditionella ronden innebär att 

personalen befinner sig vid patientens säng på salen och tillsammans diskuteras och 

planeras vården. Vid en sittrond samlas personalen och patienten i ett avskilt mötesrum. 

Kombinationen av dessa består oftast i att personalen träffas och diskuterar samtliga 

patienters situation och behandlingsregim. Därefter går hela personalstyrkan, eller 

ibland endast läkaren, runt till de olika patienterna. Varje patient får då information och 

ibland möjlighet till diskussion om de tagna besluten. Vid behov görs förändringar i 

behandlingsplan och ordinationer efter att läkaren gjort en bedömning av patienten. 

Enligt Pingel och Robertsson (1998) beror rondarbetets utformning och upplägg inte 
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alltid på arbetsorganisatoriska faktorer utan kan även påverkas av hierarkin och 

maktspelet mellan de medverkande yrkeskategorierna. 

 

 

Roller och samverkan under ronden 
 

I arbetslivsinstitutets studie (Pingel & Robertsson, 1998) av yrkesidentiteter i 

sjukvården framgår att den historiskt förankrade hierarkin fortlever bland annat genom 

den ömsesidiga föreställningen om att yrken inom vården kan rangordnas. Studien visar 

att de yrkesidentiteter som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor tillskriver sig 

själva starkt skiljer sig åt. Om organisationen skall kunna effektiviseras måste dessa 

yrkesroller mötas och integreras. 

  

Pingel och Robertsson (1998) menar att ronden definierar och tydliggör yrkesroller och 

deras inbördes rangordning. I ronden syns också tydligt vem som har makten, tar mest 

utrymme och strukturerar arbetsordningen. Genom att läkaren delegerar direkta 

arbetsuppgifter under ronden, till exempel att dra vagnen med journalpärmar eller att ta 

av patientens strumpa, stärks dennes maktposition. Det är också vanligt att det är på 

läkarens signal som ronden startar och övrig personal förväntas avbryta sina pågående 

arbetsuppgifter. När vårdpersonalen underordnar sig läkarens vilja samt ibland till och 

med försvarar dennes beteende, bidrar de till att den traditionella och gammalmodiga 

åtskillnaden mellan läkare och övrig vårdpersonal lever kvar. Pingel och Robertsson 

(1998) anser även att vårdpersonalens acceptans bidrar till att en distans mellan läkare 

och patient skapas. Denna distans upprätthålls genom att sjuksköterskorna efter ronden 

reder ut oklarheter och svarar på frågor som patienten inte ställer till läkaren under 

ronden. Enligt Busby och Gilchrist (1992) har en erfaren läkare högst plats i den 

hierarkiska strukturen på vårdavdelningen. Däremot anser sjuksköterskor ofta att en 

erfaren sjuksköterska har samma status som en nyutbildad läkare. Busby och Gilchrist 

(1992) menar vidare att sjuksköterskor självmant tar på sig underordnade uppgifter 

under rondarbetet. 

 

Carlström och Berlin (2004) menar att hälso- och sjukvårdens utveckling går ifrån en 

hierarkisk arbetsorganisation till teamarbete med patienten i centrum. Hälso- och 

sjukvårdens avgränsningar mellan olika discipliner och yrkesgrupper samt behovet av 

ett processinriktat synsätt kring patienten motiverar till sådana teamarbeten över 

yrkesgränserna. Teamarbetet handlar om samverkan mellan flera yrkeskategorier mot 

ett gemensamt mål och tillvaratagande av kompetenser från olika specialiteter. Teamet 

har ett gemensamt ansvar och medlemmarna är beroende av varandra. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) § 2 a skall vården, förutom att utformas och 

genomföras i samråd med patienten, också samordnas på ett funktionellt sätt mot ett 

uppsatt mål. Busby och Gilchrist (1992) anser att alla medlemmar i vårdteamet måste 

betraktas som lika värdefulla på ronden och bör delta på lika villkor för att förbättra 

kommunikation, planering och beslutsfattande angående patientens vård. Kännetecken 

på att alla involverade i ronden betraktas som jämlika kan enligt Pingel & Robertsson 

(1998) vara att de praktiska arbetsuppgifterna under ronden fördelas som det faller sig 

och inte efter rangordning, till exempel faller uppgiften att dra vagnen med 

journalpärmar på den som står närmst. Ett fungerande samarbete mellan flera 

yrkeskategorier under ronden medför dessutom att patienterna får möjlighet att erhålla 

en balanserad bild av sin situation (Busby & Gilchrist, 1992). 
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Enligt Busby och Gilchrist (1992) är en av rondens stora brister att patienten endast blir 

informerad om sitt tillstånd och vårdplan, utan att delges möjlighet att bli involverad 

och kunna påverka sin vård. En orsak till detta är att läkare och sjuksköterskor redan 

fattat beslut och är eniga om behandlingsregim innan de kommer till patienten. En 

annan anledning till att patienter exkluderas från beslutsfattande är att de inte förstår det 

medicinska språket och jargongen. Om patienter får vara delaktiga i vården medför det 

ökad motivation och följsamhet, vilket leder till minskat lidande och kortare vårdtider. 

Patienter önskar ofta mer information än vad de erhåller, men eftersom patienter 

upplever att sjuksköterskor och läkare är upptagna vill de inte störa med sina frågor. 

Patienter tror inte alltid att sjuksköterskor har kunskapen eller är befogade att svara 

vilket kan vara ytterligare en anledning till att de inte ställer frågor till dem (ibid.).   

 

 

Sjuksköterskans del i ronden 
 

Enligt International Council of Nurses [ICN] har sjuksköterskan ansvar för att den 

information som patienten behöver för att kunna bli delaktig i beslut tillhandahålls 

(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007). Denna information är nödvändig för att 

patienten skall kunna väga för och nackdelar mot varandra samt kunna avsäga sig 

eventuell behandling. Sjuksköterskan skall vidare, enligt ICN (SSF, 2007), bidra till 

medvetenheten om de överlappande funktioner där motsättningar mellan yrkesgrupper 

kan uppstå. Både sjuksköterskor och läkare anser att sjuksköterskans främsta uppgift 

under ronden består i att förse läkaren med information (Busby & Gilchrist, 1992). 

Sjuksköterskans roll består också i att företräda patienten och ställa frågor å patientens 

vägnar. Andra roller som sjuksköterskan kan ha under ronden är att stärka patientens 

självkänsla genom uppmuntran och stöd samt att öka förståelsen. Enligt Desai, Caldwell 

och Herring (2011) bör sjuksköterskor vara aktiva deltagare i ronden och medverka till 

den professionella konversationen men sjuksköterskor är ofta omedvetna om betydelsen 

av sin insats och de upplever ibland sin närvaro obefogad. Ronden utgör en del av 

sjuksköterskans arbetsdag på en vårdavdelning och är ett värdefullt tillfälle för 

informationsutbyte, problemlösning och planering av vården.  Rondens potential för 

lärande och utveckling gör den också till ett viktigt redskap för förbättrad vård (ibid.). 

Sjuksköterskans ansvar att tillvarata medarbetares kunskaper genom teamsamverkan 

(Socialstyrelsen, 2005), gör ronden till ett användbart arbetsmoment.  

 

Ronden är dock en tidskrävande arbetsuppgift som stör det övriga omvårdnadsarbetet 

och uppfattas emellanåt som ett störande inslag. Tidsbrist och hög arbetsbelastning kan 

medföra att sjuksköterskan vill prioritera andra uppgifter och finner sin närvaro under 

ronden obefogad. För att sjuksköterskan skall känna sig motiverad till rondarbetet och 

göra det bästa av sin insats är det nödvändigt med förståelse av yrkesrollens betydelse. 

Sjuksköterskan måste också förstå meningen med och innebörden av rondarbetet. 

Eftersom ronden inte är erkänd som ett viktigt forskningsområde och är dåligt beskriven 

i litteraturen är förutsättningarna för detta begränsade. Ovanstående, tillsammans med 

behovet av den effektivisering inom hälso- och sjukvården som kräver att vårdprocesser 

inom sjukhusen analyseras, gör det motiverat att studera ronden som företeelse. 
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Syfte 
 

Syftet var att studera ronden som företeelse på sjukhus. 

 

Frågeställningar: 

 Vilken är sjuksköterskans roll under ronden? 

 Hur är de medverkandes attityd till ronden?  

 Finns det modeller framtagna för att utveckla ronden som arbetsredskap?  

 

 

Metod 
 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie, enligt Fribergs modell (2006), 

vilket innebar att aktuellt forskningsmaterial som svarade mot studiens syfte eftersöktes 

i olika databaser. Därefter kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes 

materialet med avseende på likheter och skillnader. För att få en överblick över 

omfattningen av tidigare forskning inom ämnet och vilka eventuella begränsningar som 

var nödvändiga att göra för att få ett hanterbart material, gjordes en inledande 

litteratursökning i databasen CINAHL med sökordet ”patient rounds”. Denna sökning 

tillsammans med en översiktlig litteraturgenomgång av tidigare skrivna 

kandidatuppsatser, uppslagsverk, kurslitteratur och annan facklitteratur utgjorde grund 

för problemformulering, syfte och frågeställningar samt de sökord som senare valdes 

för den egentliga litteratursökningen. 

 

 

Datainsamling 
 

Sökning efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna CINAHL, PubMed, Science 

Direct och Academic Search Elite. CINAHL och PubMed valdes på grund av deras 

inriktning mot omvårdnad samt medicin. Då studien avsåg att studera ronden som 

företeelse kan även andra möjliga infallsvinklar vara intressanta och därför valdes också 

databaserna Science Direct och Academic Search Elite. I CINAHL användes sökorden 

patient rounds, nurse-physician relations, multidisciplinary care team, collaboration, 

communication och teamwork som CINAHL headings. För att vara säkra på att inte 

missa omvårdnadsperspektivet användes också nurs* som fritext. I PubMed användes 

teaching rounds som MeSH-term. I Science Direct användes patient rounds som 

keyword och i Academic Search Elite användes hospital rounds som Subject term, se 

tabell 1 bilaga A. Sökningarna i PubMed, Science Direct och Academic Search Elite 

gav en hanterlig mängd träffar, varför inte flera sökord kombinerades. Benämningen på 

ronden skilde sig åt i de olika databaserna, men alla avser den typ av rond som 

innefattar planeringen av patientvård. 

 

I CINAHL användes avgränsningarna: published date from: 20060101-, English 

language och research article. I PubMed användes avgränsningarna: published in the 

last 5 years, English och only items with abstracts. I Science Direct användes 

avgränsningen: pub-date > 2006. I Academic Search Elite användes avgränsningen: 

published date from: 20060101-. Totalt gav sökningarna 241 träffar, samtliga titlar och 
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75 abstract lästes. Till urval 1 valdes 30 artiklar utifrån de abstracts som ansågs 

relevanta för studiens syfte, se tabell 2 bilaga B. De studier som valdes bort berörde 

överrapporteringar mellan skift, ronder som bara gällde en ensam yrkeskategori (till 

exempel sjuksköterskans regelbundna omvårdnadsronder) och möten med flera olika 

avdelningar/institutioner inblandade samt reviewartiklar. Artiklar som valdes till urval 1 

skrevs antingen ut eller beställdes via biblioteket på Campus i Varberg. Samtliga 

artiklar i urval 1 lästes igenom enskilt och därefter gjordes en bedömning utifrån 

förutbestämda kriterier. Inklusionskriterier för studien var att ronden skulle inbegripa 

minst två yrkeskategorier, innefatta planering av patientvården samt ske på ett sjukhus. 

Studier utförda inom psykiatri eller pediatrik inkluderades också då ronderna i dessa 

studier var applicerbara inom en allmänsjuksköterskas område. Artiklar som 

exkluderades visade sig handla om fel typ av rond, svarade inte mot syftet, ett par var 

reviewartiklar och en var redaktionell. Efter bedömningen återstod 14 artiklar som 

granskades med utgångspunkt ur Willman, Stoltz och Bahtsevanis, (2011) 

bedömningsmallar för studier med kvalitativ eller kvantitativ metodologisk ansats. I 

granskningen bedömdes artiklarnas vetenskapliga kvalitet till låg, medel eller hög. 

Granskningen utfördes först enskilt och konsensus uppnåddes sedan för alla artiklar 

utan någon egentlig diskussion. En artikel beskrev en studie utförd med kvalitativ 

metod, tio stycken med kvantitativ och tre artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 

metod. De tre artiklar som hade kombinerade metoder granskades med både kvalitativa 

och kvantitativa bedömningsmallar. Elva artiklar ansågs vara av hög vetenskaplig 

kvalitet och tre artiklar av låg kvalitet. De artiklar som var av låg vetenskaplig kvalitet 

valdes bort. Två manuella sökningar utfördes i efterhand då två potentiellt intressanta 

artiklar återfanns upprepade gånger som referenser i de redan lästa och granskade 

artiklarna. Artiklarna eftersöktes i CINAHL med sökorden Manias och Street som 

Author respektive Furåker som Author. Sökningarna gav sju respektive 13 träffar och 

två abstract lästes från vardera sökningen. Till urval 1 valdes endast de två eftersökta 

artiklarna då de andra inte motsvarade syftet. I en av de valda artiklarna var studien 

gjord i Sverige varför denna var intressant. Den andra artikeln beskrev ronden utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv och var flitigt använd som referens i tidigare valda artiklar 

varför denna ansågs intressant trots att den var äldre än de artiklar som tidigare 

eftersökts. Artiklarna skrevs ut och lästes igenom enskilt. En bedömning utifrån ovan 

nämnda kriterier gjordes. De båda artiklarna var utförda med kvalitativ metod och 

granskades även de utifrån Willman et al. (2011) bedömningsmall för studier med 

kvalitativ metodologisk ansats. Båda artiklarna ansågs ha hög vetenskaplighet och togs 

med till urval 2. Totalt gick 13 artiklar vidare till urval 2, se tabell 2 bilaga B, och ligger 

till grund för denna studie.   

 

 

Databearbetning 
 

Artiklarna lästes igenom en gång till och sammanställdes i tre artikelöversikter; en för 

studier med kvalitativ metod, en för kvantitativ metod och en där studien utgjordes av 

både kvalitativ och kvantitativ metod, se bilaga C, D och E. Samtliga artiklar lästes 

sedan igenom enskilt ännu en gång för att få en djupare förståelse och det material från 

resultatdelen som svarade mot syftet i litteraturstudien markerades. Markeringarna 

studerades sedan gemensamt med avseende på likheter och skillnader. En induktiv 

ansats användes för studien och fynden från markeringarna färgkodades och gav upphov 

till möjliga kategorier vilka antecknades i ett särskilt dokument. De kategorier som 
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framträdde ur materialet var Ronden som företeelse, Rollfördelning under ronden, De 

medverkandes attityder till ronden samt Modeller för att utveckla ronden som 

arbetsredskap. Betydelsefulla delar från varje artikel skrevs ner, diskuterades och 

placerades under kategorierna. Delar som liknade varandra placerades tillsammans och 

gav upphov till underkategorier. Under ronden som företeelse framträdde; Innehåll, 

upplägg och plats samt Rondens mål och funktion. Under rollfördelning under ronden 

framträdde; Sjuksköterskans roll under ronden, Sjuksköterskans åtaganden under 

ronden samt Hinder och organisatoriska faktorer som påverkar sjuksköterskans 

delaktighet och medverkan. Under de medverkandes attityd till ronden samt under 

modeller för att utveckla ronden valdes att inte göra någon vidare uppdelning i 

underrubriker.  

 

 

Resultat 
 

Ronden som företeelse 
 

Balmer, Master, Richards, Serwint och Giardino (2010) fann att ronden på en 

vårdavdelning var ett arbetsredskap som var helt integrerat i den dagliga verksamheten 

och skedde på rutin. De framhöll att ronden som företeelse kunde ses som en helig ritual 

och var ett arbetsmoment som aldrig ställdes in eller prioriterades bort. Enligt Furåker 

(2009) ägde ronden rum två gånger per dag, en gång på morgonen och en gång på 

eftermiddagen. Ibland förekom tre ronder per dag, med en extra rond på morgonen. 

Under ronden samarbetade sjuksköterskor med läkare och annan personal. Ronden var 

också ett tillfälle för patient och närstående att diskutera frågor, problem och fakta med 

vårdteamet (Milner, Jankovic, Hoosen & Marrie, 2008). Strukturerade ronder där flera 

yrkeskategorier fanns representerade resulterade också i att andelen missförstånd och 

frekvensen av vårdrelaterade skador minskade (O’Leary et al., 2011). 

 

 

Innehåll, upplägg och plats  
 

Innehållet under ronden bestod i att undersökningar utfördes (Balmer et al., 2010; 

Gonzalo, Chuang, Huang & Smith, 2010; Priest, Bereknyei, Hooper & Braddock, 2010; 

Walton & Steinert, 2010), råd gavs till patienter och skilda ämnen diskuterades men 

framförallt utväxlades medicinsk information (Weber, Stöckli, Nübling & Langewitz, 

2007). Psykosocial information utgjorde endast en liten del av ronden (ibid.) och intima 

samtalsämnen förekom så gott som aldrig (van de Glind, van Dulmen & Goossensen, 

2008). Under ronden delgavs patienter en enorm mängd information och mycket av det 

som sades var betydelsefullt för patienterna att ha kunskap om. Den information som 

erhölls kring de skilda ämnen som berördes gavs inte i någon strukturerad ordning. 

Riktade frågor användes i större utsträckning än öppna frågor av både läkare, 

sjuksköterskor och patienter (Weber et al., 2007).  

 

Upplägget av ronden skiljde sig beroende på hur länge patienter varit inskrivna på 

avdelningen, och i vilket skeende av vårdprocessen de befann sig i (Walton & Steinert, 

2010; Weber et al., 2007). Mer tid under ronden spenderades åt nyinkomna patienter 

jämfört med sedan tidigare kända patienter enligt Walton och Steinert (2010). I över 
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hälften av ronderna diskuterades nya patienter dessutom först. Under övriga ronder 

diskuterades patienter efter ordningen på patientliggaren, oavsett inskrivningsordning. 

Längst tid ägnades åt den första patienten, som enligt Walton och Steinert (2010) 

diskuterades i genomsnitt 18 minuter. Därefter minskade tiden successivt med varje 

patient för att stabilisera sig vid den sjätte patienten, som diskuterades i ungefär två 

minuter. Weber et al. (2007) fann att den genomsnittliga rondtiden för varje patient var 

7,5 minuter. Vidare påpekades att en rond som skedde inför en utskrivning innehöll fler 

yttranden mellan samtliga deltagare. En sådan rond innehöll också fler råd till patienten, 

mer terapeutisk information men mindre medicinsk information. Rondens längd 

varierade endast lite mellan medicin-, kirurgi-, psykiatri- och geriatriklinker och varade 

i regel mellan 20 och 50 minuter (Furåker, 2009). Ronden på morgonen varade längst 

och kunde ibland uppta hela förmiddagen. 

 

Var ronden ägde rum påverkade i vilken utsträckning patienter tog del av den 

information som diskuterades (Weber et al., 2007). Relevant information utväxlades 

inte bara i närvaro av patienter utan också mellan läkare och sjuksköterska innan mötet 

med patienten. En sådan kombinerad rond bestod oftast av en tvåstegsprocess (Manias 

& Street, 2001), med början på en expedition följt av en genomgång vid patientens 

säng. Besluten angående patientens vård togs ofta redan på expeditionen utan att 

patienten gavs möjlighet till medverkan (Manias & Street, 2001; Weber et al., 2007). En 

traditionell rond som enbart skedde på patientsalar medförde att patienter erhöll mer tid 

med vårdteamet (Gonzalo et al., 2010), men en sådan rond kunde upplevas som 

skrämmande för patienter (Manias & Street, 2001). Den totala tiden för en traditionell 

rond var inte längre jämfört med en kombinerad rond (Gonzalo et al., 2010). Priest et al. 

(2010) fann att den tid som spenderades vid patienters sängar och direkta interaktioner 

med patienter hade ökat mellan 1990 till 2008. Vid en jämförelse av ronder på 

enkelsalar och flerbäddsalar framkom att ronden vid patientens säng pågick under 4,6 

minuter i enkelsalar jämfört med 2,6 minuter i flerbäddsalar (van de Glind et al., 2008). 

Patienter i enkelsalar var mer öppna genom att de ställde fler frågor, visade mer känslor 

och delade med sig av information. I studien framkom ingen skillnad i hur läkare 

besvarade frågor, hur förklaringar gavs och i deras känslomässiga engagemang under 

ronder i de olika salstyperna. Patienter och läkare talade procentuellt lika stor del under 

ronden oavsett i vilken typ av sal ronden ägde rum. Det framkom heller ingen skillnad i 

frekvensen eller innehållet av intima samtalsämnen (ibid.).    

 

 

Rondens mål och funktion 
 

Ronden hade en samordningsfunktion där vården koordinerades och var också ett 

tillfälle att genomföra och planera undersökningar och målet med ronden var att 

utvärdera den dagliga vården och patientens status samt planera vidare vård (Balmer et 

al., 2010; Furåker, 2009; Gonzalo et al., 2010; Manias & Street, 2001; Milner et al., 

2008; O’Leary et al., 2010; O’Leary et al., 2011; Priest et al., 2010; Timmel et al., 2010; 

van de Glind et al., 2008; Walden, Elliott., & Gregurich, 2009; Walton & Steinert, 

2010; Weber et al., 2007). Ronden syftade även till att planera administrativa uppgifter 

(Priest et al., 2010) och att planera utskrivningar samt att göra en riskanalys (Milner et 

al., 2008; O’Leary et al., 2011; Timmel et al., 2010).   

 

Ronden hade dessutom en pedagogisk funktion i och med att ett annat mål var 

undervisning av patienter (Furåker, 2009; van de Glind et al., 2008; Weber et al., 2007). 
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Denna undervisning skedde genom att patienter erhöll kunskap gällande medicinering, 

behandlingar och den kommande vården (van de Glind et al., 2008; Weber et al., 2007). 

Rondens pedagogiska funktion sträckte sig även till att innefatta utbildning av 

medicinsk personal (Balmer et al., 2010; Gonzalo et al., 2010; Manias & Street, 2001; 

Milner et al., 2008; Priest et al., 2010; Walton & Steinert, 2010). Undervisning av 

personal förekom i praktiken dock bara sporadiskt och ofta var det tidsbristen som 

hindrade att utbildning hölls under ronden (Balmer et al., 2010). Syftet med ronden 

hade enligt Priest et al. (2010) förändrats och tiden som spenderades till undervisning 

för vårdpersonal hade minskat med mer än 50 procent från 1990 till 2008.  

 

I studien gjord av Milner et al. (2008) tillfrågades läkare, sjuksköterskor, handläggare 

och en psykoterapeut om deras syn på ronden och resultatet visade att personal sällan 

visste syftet med ronden. Enligt Manias och Street (2001) såg läkare ronden primärt 

som ett tillfälle att lära ut till andra läkare som var under utbildning. Vid tillfrågning av 

patienter visade Milner et al. (2008) resultat att majoriteten av patienter inte visste syftet 

med ronden. Mer än hälften av patienterna i studien hade dessutom inte fått meningen 

och målet med ronden förklarat för sig. De patienter som hade en uppfattning om syftet 

angav att det var att samla information, bedöma och utvärdera behandlingars effekt, 

planera vidare vård och utskrivning medan andra menade att ronden bara var ett tillfälle 

att träffa doktorn.  

 

 

Rollfördelning under ronden 
 

Under ronden tog alla deltagare på sig en roll och det skedde endast en liten variation 

från dag till dag i hur rollerna såg ut (Balmer et al., 2010). Den mest aktiva deltagaren 

under ronden var läkaren (Balmer et al., 2010; Manias & Street, 2001; Walton & 

Steinert, 2010; Weber et al., 2007) och det var läkaren som avgjorde när ronden började 

samt tog de slutliga besluten kring vården (Manias & Street, 2001). En typisk rond 

bestod i en interaktion mellan läkare och patient med endast ett litet bidrag från 

sjuksköterskan (Weber et al., 2007). I dessa interaktioner var det läkaren som talade 

mest och kommunikationen var läkarcentrerad (Walton & Steinert, 2010; Weber et al., 

2007). Patienters bidrag i ronden bestod främst av att hålla med läkaren eller i samråd 

med denne fatta beslut kring vården (Weber et al., 2007). Kommunikationen bestod 

också i att patienten kontrollerade att den information som erhållits stämde och hade 

uppfattats på ett korrekt sätt. Priest et al. (2010) fann att patienters delaktighet under 

ronden med tiden hade ökat. 

 

 

Sjuksköterskans roll under ronden 
 

Sjuksköterskor bidrog sällan till beslutsfattande under ronden (Manias & Street, 2001). 

Det förekom att sjuksköterskor inte sade emot läkaren trots att de hade en annan 

uppfattning eller erfarenhet av patientens situation. De höll sig i bakgrunden, avbröt 

nästan aldrig läkaren och talade endast i de särskilda fall de blev tillfrågade om 

specifika ämnen. Sjuksköterskor upplevde ofta en känsla av utanförskap under 

interaktionen med läkaren under ronden och de var dessutom oftast medvetna om 

maktrelationerna som existerade dem emellan. Genom att sjuksköterskor väntade på att 

bli tillfrågade deltog de endast till viss del i diskussionen. Denna typ av kommunikation 
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möjliggjorde inte sjuksköterskors engagemang till samarbete gällande tolkning, analys 

och klargörande av kunskap som var avgörande för ett korrekt kliniskt beslutsfattande. 

Sjuksköterskorna höll sig i bakgrunden även när ronden skedde vid patientens säng, 

trots att patientsalen ansågs vara sjuksköterskans domän (ibid.). Det förekom endast en 

liten mängd kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter och sjuksköterskor 

bidrog väsentligen inte till innehållet av det som sades under ronden (Manias & Street, 

2001; Weber et al., 2007). Vid de tillfällen som sjuksköterskor och patienter 

interagerade i närvaro av läkaren var det framförallt i form av att sjuksköterskan 

hänvisade patienten till rummet så att ronden kunde börja (Weber et al., 2007). Läkare 

ansåg ofta att kvaliteten på kommunikationen och samarbetet med sjuksköterskor var 

bättre än vad sjuksköterskor gjorde (O’Leary et al., 2010). Sjuksköterskor inom 

psykiatrin innehade en mer aktiv roll under ronden jämfört med sjuksköterskor inom 

medicin, kirurgi och geriatrik (Furåker, 2009).   

 

 

Sjuksköterskans åtaganden under ronden 
 

Ronden som enskilt arbetsmoment utgjorde enligt Furåker (2009) i genomsnitt sex 

procent av sjuksköterskors arbetsdag. En av sjuksköterskans uppgifter under ronden var 

att fylla i luckor i kunskapen om patientens situation med mer detaljerad information 

rörande bedömningar och kontroller av patientens kliniska status (Manias & Street, 

2001; Walden et al., 2009). Information delgavs även gällande hur patienten svarade på 

behandling och insatta åtgärder (Walden et al., 2009). Ytterligare en uppgift var att 

ifrågasätta oklara instruktioner och ordinationer. Sjuksköterskans medverkan i ronden 

ledde till minskad risk för felmedicinering (O’Leary et al., 2011; Timmel et al., 2010). 

Sjuksköterskan bidrog även till att en riskanalys kunde göras genom att belysa problem 

och frågeställningar kring säkerhet och risker som rörde varje patient (Timmel et al., 

2010). Information om bedömningar kring patientens risk för fall och trycksår ledde till 

att förebyggande åtgärder inom dessa områden kunde sättas in (O’Leary et al., 2011; 

Timmel et al., 2010). Bedömningar och upptäckter kring problem med intravenösa 

infarter såsom rodnader och smärta påtalades också under ronden vilket minskade 

risken för tromboflebiter och andra problem (O’Leary et al., 2011; Timmel et al., 2010; 

Walden et al., 2009). Under ronden förde även sjuksköterskor patientens talan och lyfte 

fram önskemål i samband med viktiga beslut (Walden et al., 2009). Sjuksköterskor gav 

dessutom en beskrivning av patienten och delgav sin uppfattning av patientens 

berättelse och situation (Furåker, 2009). Sjuksköterskors företrädande åtagande syntes 

även genom att de ställde frågor å patientens och anhörigas vägnar (Manias & Street, 

2001).  

 

 

Hinder och organisatoriska faktorer som påverkar 
sjuksköterskans delaktighet och medverkan 
 

Det största hindret för sjuksköterskor att delta i ronden var att de var upptagna med 

andra patienter eller andra åtaganden (Walden et al., 2009). Ytterligare ett hinder för 

sjuksköterskors delaktighet i ronden var att det inte fanns någon förutbestämd tid för när 

ronden skulle börja. Furåker (2009) ansåg att bristen på kontinuitet och att 

sjuksköterskor konstant blev avbrutna i sitt arbete medförde svårigheter att planera och 

organisera uppgifter. Vidare framkom att övrig personals krav på utbyte av information 
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var det som avbröt sjuksköterskors arbete i störst utsträckning. För att sjuksköterskor 

skulle uppleva ronden som meningsfull önskade de att ronden skulle leda till konkreta 

göromål (Walden et al., 2009). För att underlätta förberedelser inför ronden 

efterfrågades mer tid avsatt för detta (Milner et al., 2008). 

 

Sjuksköterskor upplevde ambivalens mellan behovet av att känna att de utförde en säker 

fortlöpande omvårdnad av god kvalitet och behovet av att läkaren uppskattade deras 

medverkan och närvaro i diskussionen under ronden (Manias & Street, 2001). Ett hinder 

för sjuksköterskor att delta i ronden var att deras närvaro och medverkan under ronden 

inte var efterfrågad, uppskattad eller respekterad (Walden et al., 2009).  För att 

sjuksköterskor skulle uppleva sin närvaro befogad krävdes att andra yrkeskategorier 

lyssnade och värdesatte deras information. Sjuksköterskor upplevde att den information 

som redan var dokumenterad vägde tyngre än ny muntlig information som de bidrog 

med under ronden (Manias & Street, 2001). Det krävdes också att andra yrkeskategorier 

uttryckte önskan om sjuksköterskors medverkan (Walden et al., 2009). Läkare ansåg att 

sjuksköterskors närvaro under ronden var nödvändig och efterfrågade deras syn på 

patienten. Vidare var läkare missnöjda med rondsituationen om sjuksköterskan var 

frånvarande och generellt var de nöjda med sjuksköterskornas insats. 

 

Upplägget av ronden medförde att sjuksköterskor inte kände att deras bidrag 

uppskattades (Manias & Street, 2001) och sjuksköterskor upplevde enorma svårigheter 

att förmedla relevant information, eftersom de ansåg att ronden var en plats för läkarna 

att demonstrera sina färdigheter inför mindre erfarna läkare. En organisatorisk faktor 

som påverkade sjuksköterskors delaktighet och medverkan i ronden var att det skapades 

en miljö som underlättade för frågor, lärande och undervisning (Walden et al., 2009). 

Men den organisatoriska faktor som var av störst betydelse för sjuksköterskors närvaro 

under ronden var att den skedde vid patientens säng, eftersom de oftast fanns 

tillgängliga där och de då erhöll mer kontinuitet i omvårdnadsarbetet. 

 

 

De medverkandes attityd till ronden 
 

Majoriteten av personalen i Milner et al. (2008) studie upplevde ronden vara till hjälp 

och som informativ. De flesta kände sig avslappnade under ronden men nära en 

tredjedel av personalen kände sig oroliga och obekväma. Över hälften av personalen var 

inte informerade om vilka som skulle närvara under ronden och mer än en fjärdedel av 

personalen blev introducerad för nya medarbetare vid varje rondtillfälle. Studien visade 

att närvarande personal i regel kände sig väl förberedd inför ronden och att endast ett 

fåtal inte kände sig förberedda alls. Dock efterfrågades mer tid att samtala med 

patienterna före ronden. Även att få rapport från andra yrkeskategorier samt att veta 

vilka som skulle delta under ronden och vad som kom att diskuteras ansågs underlätta 

förberedelsen. Enligt Manias och Street (2001) ansåg sjuksköterskor att deras bidrag 

under ronden var nödvändigt för en korrekt planering av patientvården. I Milner et al. 

(2008) studie framgick dock att endast 15 procent av personalen ansåg det viktigt att 

flera yrkeskategorier medverkade under ronden och de allra flesta ansåg att antalet 

närvarande under ronden var för många för patientens bästa.  

 

Sjuksköterskor ansåg att en nackdel med traditionella ronder var att diskussioner kring 

patientens vård och situation kunde verka skrämmande för både patient och närstående 
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(Manias & Street, 2001). Ytterligare en nackdel var att störande inslag som till exempel 

telefon och medicinsk apparatur avbröt och försvårade kommunikationen mellan läkare 

och sjuksköterskor. Enligt Gonzalo et al. (2010) ansåg vårdpersonalen dock att dessa 

ronder vid patientens säng var bättre för patienten, men mindre än hälften av personalen 

föredrog den typen av rond. De medverkande läkarna förväntade sig att utbildning 

skulle ske under ronden (Balmer et al., 2010), men vårdpersonal ansåg inte att 

traditionella ronder var bättre i utbildningssyfte för personal än andra typer av ronder 

(Gonzalo et al., 2010). Vid dessa ronder lades dessutom utbildningen åt sidan av hänsyn 

till patienten (Balmer et al., 2010). Ronden som utbildningstillfälle medförde att 

sjuksköterskor åsidosattes och de kände sig marginaliserade (Manias & Street, 2001).  

 

I Milner et al. (2008) studie upplevde 75 procent av patienterna ronden vara till hjälp, 

som informativ eller som en god erfarenhet. Övriga ansåg att ronden var bortkastad tid 

eller betungande. Endast en tredjedel av patienterna kände sig avslappnade och 

bekväma under ronden och så många som 20 procent kände sig extremt oroliga och 

obekväma. Patienterna blev dessutom i stor utsträckning presenterade för ny personal 

vid varje rondtillfälle. Endast en fjärdedel av patienterna upplevde att antalet deltagare 

under ronden var acceptabelt och nära en femtedel upplevde antalet deltagare under 

ronden som hotfullt och skrämmande. Studien visade också att var tredje patient inte 

kände sig förberedd inför ronden och över hälften blev inte informerade om upplägget, 

vad som skulle tas upp och vem som skulle närvara. Patienter efterfrågade tillfälle till 

samtal med personalen innan ronden samt information på förhand om vad de kunde 

förvänta sig av ronden (ibid.). Patienter föredrog att ronden skedde vid deras säng 

(Gonzalo et al., 2010). Dock skiljde sig inte patienters uppfattning om delaktighet i 

beslutsfattande vid ronder som skedde vid patientsängen från andra typer av ronder. I 

Milner et al. (2010) studie var både en tredjedel av vårdpersonalen och en tredjedel av 

patienterna inte nöjda med rondens upplägg och genomförande.  

 

 

Modeller för att utveckla ronden som arbetsredskap 
 

En modell med syfte att utveckla ronden med avseende på säkerheten i vården, 

Comprehensive Unit-based Safety Program [CUSP], implementerades på John Hopkins 

sjukhus i USA (Timmel et al., 2010). Målet med modellen var att förbättra 

patientsäkerheten, öka kommunikationen och samarbetet mellan sjuksköterskor och 

läkare samt att skapa en organisation som präglades av lärande av misstag. Modellen 

innebar bland annat att sjuksköterskor alltid medverkade på ronden och att denna i sin 

helhet alltid genomfördes vid patientens säng. Patienten inkluderades alltid i 

diskussionen om vården. Inför varje rond listade sjuksköterskan de problem och frågor 

som berörde varje patient. Utifrån denna lista gjordes riskanalyser med utgångspunkt i 

frågeställningarna hur varje patient kunde ta skada under vårdtiden och hur det kunde 

undvikas. Under ronden användes även ett formulär där dagliga mål för varje enskild 

patient noterades. Målen för vårdtiden och den förväntade utskrivningsdagen 

antecknades också på en whiteboardtavla vid patientens säng. I samband med att 

vårdrelaterade misstag inträffat ställdes fyra frågor; Vad hände?, Varför hände det?, 

Vad gjorde du för att minska risken att det skall hända igen?, Hur vet du att du 

verkligen minskade risken? (ibid.). Efter implementeringen av CUSP upplevde 

personalen mer stöd från sina kollegor och det var lättare att ställa frågor i samband med 

patientvården. Formuläret med de dagliga målen medförde ett ökat samarbete och en 
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förbättrad kommunikation mellan läkare och sjuksköterskor samt en mer effektiv 

koordination av vården. Målformuläret användes också i samband med 

överrapporteringar mellan skiften. Även användandet av whiteboardtavlan bidrog till 

ökad kommunikation och bringade klarhet i målen för vården samt ökade 

patientdelaktigheten. Medicinska misstag blev bättre hanterade i samband med 

implementeringen av CUSP eftersom inställningen nu var att lära av misstag. Det öppna 

klimatet medförde att det var lättare att diskutera kliniska misstag (ibid.). 

 

Ronder med flera yrkeskategorier representerade implementerades som en intervention 

på en medicinklinik på Northwestern Memorial Hospital i USA (O’Leary et al., 2010; 

O’Leary et al., 2011). Målet med interventionen var att förbättra kommunikationen och 

samarbetet inom teamet. Implementeringen innebar att en daglig rond startade klockan 

elva varje förmiddag på sjuksköterskeexpeditionen och varade i 30 till 40 minuter. 

Samtliga sjuksköterskor och läkare som var ansvariga för vården av de berörda 

patienterna deltog. Under ronden var även en farmaceut, en handläggare och en 

vårdplatskoordinator närvarande. Ronden leddes av avdelningschefen. Ett strukturerat 

verktyg användes för att främja kommunikationen kring alla nyinkomna patienter som 

anlänt under det senaste dygnet. För alla andra patienter diskuterades dagens mål med 

vården men utan detta verktyg. Implementeringen resulterade i att kommunikationen 

inom teamet ökade, missförstånd minskade (O’Leary et al., 2010), patientsäkerheten 

ökade signifikant genom att det blev en säkrare läkemedelshantering samt att 

vårdrelaterade skador/bieffekter orsakade av läkemedel halverades (O’Leary et al., 

2011). Även frekvensen av trycksår och fall minskade. Både sjuksköterskor och läkare 

ansåg att den strukturerade ronden med medverkande från flera yrkeskategorier ökade 

effektiviteten och samarbetet under arbetsdagen och att det i sin tur resulterade i en 

bättre vård (O’Leary et al., 2010). 

 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Utifrån studiens syfte valdes sökordet patient rounds i CINAHL då detta fanns som 

CINAHL headings och inbegrep rätt typ av rond. Eftersom denna sökning gav en stor 

mängd träffar och även innehöll artiklar som var oväsentliga för studien valdes att 

begränsa sökningen ytterligare. Det gjordes då en sökning med patient rounds i 

kombination med de sökord vilka var återkommande som nyckelord i flera av de 

relevanta artiklarna från översiktssökningen, se bilaga A. Samtliga sökord var CINAHL 

headings. Många av de artiklar som påträffades visade sig innehålla flera av de valda 

sökorden som nyckelord och för att undgå dubbletter från flera olika sökningar 

kombinerades sökorden med boolska termen OR, se bilaga B. Detta ses som en styrka 

då valda sökord resulterade i relevanta artiklar. För att omvårdnadsperspektivet inte 

skulle förbises utfördes en sökning med patient rounds och nurs*. Sökningen 

resulterade i 62 artiklar som framförallt handlade om omvårdnadsronder vilka 

sjuksköterskan gör regelbundet under arbetsdagen men åtta artiklar, varav sex 

dubbletter, gick vidare till urval 1. Av de två nya artiklarna gick ingen vidare till urval 

2. Sökningen blev därmed inget komplement till tidigare sökning men anses ge styrka 

till denna då dubbletterna tyder på att omvårdnadsperspektivet fanns med. Resultatet av 
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sökningarna i PubMed, Science Direct och Academic Search Elite antydde att de valda 

sökorden inbegrep rätt typ av rond. Inga sökordskombinationer gjordes i dessa 

databaser, då sökningarna gav en hanterlig mängd artiklar, vilket ses som en styrka 

eftersom risken att missa någon väsentlig artikel därmed reducerades. Att sökningar 

gjordes i flera olika databaser och resulterade i flertalet dubbletter ses som en styrka för 

studien. 

  

Anledningen till att tidsbegränsningen var fem år i sökkriteriet var att nyare artiklar 

ansågs ge en bild av hur ronden och forskningen kring denna ser ut idag. Eftersökningar 

som gjordes för artiklar äldre än fem år resulterade dessutom i få träffar. Utifrån detta 

kan det antas att ronden är ett relativt nytt forskningsområde. Avgränsningarna research 

article och only items with abstracts, se bilaga B, gjordes för att säkerställa att de 

eftersökta artiklarna skulle hålla hög vetenskaplig kvalitet. Dessa avgränsningar skulle 

kunna ses som en svaghet, då de begränsade materialet och risken finns att relevanta 

artiklar missades. Samtliga abstract från artiklar där titeln antydde på relevant innehåll 

lästes igenom vilket anses vara en styrka då inga artiklar med relevant innehåll föll bort.  

 

Artiklarna som ligger till grund för denna studie är utförda med olika forskningsmetoder 

vilket ses som en styrka då syftet var att granska ronden som företeelse och ett brett 

perspektiv med både objektiva och subjektiva aspekter erhållits. Studierna var både 

kvalitativa och kvantitativa och grundar sig på observationer eller intervjuer av flera 

yrkeskategorier och patienter vilket medför att olika synsätt är representerade. Även det 

ses som en styrka då syftet gör det önskvärt med alla medverkandes syn på ronden. De 

två artiklar som söktes upp i efterhand var båda kvalitativa och gav ytterligare djupare 

förståelse för sjuksköterskans syn på och upplevelse av ronden. Att konsensus förelåg 

utan egentlig diskussion efter granskningen utifrån Willman et al. (2011) 

bedömningsmallar ses även det som en styrka. Samtliga artiklar var av hög vetenskaplig 

kvalitet vilket även det är en styrka. Majoriteten av resultatartiklarna är gjorda i USA 

och endast en är svensk vilket skulle kunna ses som en svaghet. Likheter både i upplägg 

av och innehåll i ronden samt jämförbara upplevelser av företeelsen mellan de 

medverkande under ronden medför emellertid överförbarhet till svenska förhållanden. 

 

Vad gäller rondens upplägg och innehåll samt uppfattning kring denna, framkom många 

likheter mellan de olika studierna vilket visar att ronden ter sig på liknande sätt i stora 

delar av världen. Samtliga studier är utförda i västvärlden, vilket inte ses som en 

svaghet i studien då ett krav var att artiklarna skulle vara överförbara till svenska 

förhållanden. Trots den begränsade tillgången på studier av ronden anses trovärdigheten 

i de studier som finns styrkas genom att de påvisar ett liknande resonemang. Men det 

kan inte uteslutas att fler artiklar i föreliggande studie skulle resulterat i en annorlunda 

analys. Det går heller inte att utesluta att de kategorier och underkategorier som skapats 

hade kunnat te sig annorlunda om tolkningen av artiklarna gjorts av fler eller andra, 

eftersom tolkningar av fenomen alltid är subjektiva och innehållet i resultatet från 

artiklarna kan värderas på olika sätt. En styrka för litteraturstudien är att artiklarna lästes 

igenom flera gånger individuellt. De markeringar som gjordes individuellt utifrån 

likheter och skillnader, enligt den systematiska metod som Friberg (2006) föreslår, 

stämde väl överens vid gemensam jämförelse, vilket även det ses som en styrka. För att 

de kategorier och underkategorier som skapats skulle vara relevanta för studiens syfte 

och för att uppnå så god struktur som möjligt upprepades proceduren att skapa 

kategorier flera gånger och olika versioner jämfördes och diskuterades. 
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Resultatdiskussion 
 

Utifrån Willman et al. (2011) bedömningsmallar för studier med kvalitativ eller 

kvantitativ metodologisk ansats bedömdes samtliga resultatartiklar vara av hög 

vetenskaplig kvalitet. En potentiell svaghet är att dessa bedömningsmallar anpassades 

efter relevansen av varje bedömningskriterium för studiernas upplägg och innehåll. 

Blindning av forskare och patienter var till exempel inte relevant för utformningen av de 

valda artiklarna. I vissa fall kunde ingen bedömning göras gällande data- och/eller 

analysmättnad och i de flesta fall var inte randomiseringsförfarandet relevant. För att 

kunna jämföra resultaten från granskningen av artiklarna exkluderades de irrelevanta 

kriterierna från bedömningsmallen och andelen uppnådda av antal möjliga poäng 

räknades ut. Samtliga resultatartiklar hade tydligt syfte, adekvat urvalsförfarande och 

metod. De hade vidare en väl beskriven analys och ett resultat som svarade mot syftet 

samt var presenterat på ett logiskt och begripligt sätt. Ingen av artiklarna hade bortfall 

som inverkade på resultatet. Två artiklar saknade etiskt resonemang och i en av 

artiklarna saknades beskrivning av instrumentens validitet eller reliabilitet, men dessa 

ansågs ändå vara av hög vetenskaplig kvalitet då de i övrigt uppvisade god kvalitet och 

överförbarhet. I samtliga artiklar med kvantitativ metod där könsfördelningen var 

beskriven var både män och kvinnor representerade och i de flesta fall var antalet 

svarande eller observerade från de båda grupperna i jämvikt. I två av artiklarna med 

kvalitativ metod var könsfördelningen inte beskriven. I den tredje artikeln bestod 

urvalet endast av kvinnor vilket dock inte ses som en svaghet då det inte anses relevant 

för studiens resultat. Resultatet från samtliga artiklar ansågs vara generaliserbart. 

 

Eftersom föreliggande studie bygger på artiklar från flera världsdelar är det tydligt att 

ronden sker och ter sig liknande på sjukhus världen över. Den är ett inarbetat 

arbetsmoment och ses som en självklar del av arbetsdagen (Balmer et al., 2010). I och 

med att ronden som arbetsredskap är helt integrerad i verksamheten finns risken att den 

sker på rutin utan reflektion över vad den egentligen innebär och får för effekt. Om 

ronden ses som en helig ritual, vilket Balmer et al. (2010) föreslår, skulle det kunna 

förklara varför upplägg och innehåll i stort sätt varit oförändrat under så lång tid. 

Resultatet klargör också att ronden har tre huvudsakliga mål och funktioner; dels att 

utvärdera och planera den enskilde patientens vård, dels en samordningsfunktion där 

vården på avdelningen koordineras bland annat genom beslut kring utskrivningar 

(Balmer et al., 2010; Furåker, 2009; Gonzalo et al., 2010; Manias & Street, 2001; 

Milner et al., 2008; O’Leary et al., 2010; O’Leary et al., 2011; Priest et al., 2010; 

Timmel et al., 2010; van de Glind et al., 2008; Walden et al., 2009; Walton & Steinert, 

2010; Weber et al., 2007) och dels dess pedagogiska funktion som syftar till utbildning 

av både personal (Balmer et al., 2010; Gonzalo et al., 2010; Manias & Street, 2001; 

Milner et al., 2008; Priest et al., 2010; Walton & Steinert, 2010) och patienter (Furåker, 

2009; van de Glind et al., 2008; Weber et al., 2007). I och med rondens många 

funktioner är det betydelsefullt att beakta och uppmärksamma dess potential som 

arbetsredskap och uppmuntra teamarbete kring ronden så att varje yrkeskategori får ut 

så mycket som möjligt av samarbetet. Resultatet av Priest et al. (2010) studie styrker 

O’Hare (2008) resonemang att synen på ronden som utbildningstillfälle för 

vårdpersonal har förändrats och att inslaget av denna typ av utbildning har minskat 

avsevärt. Enligt Balmer et al. (2010) sker numer utbildning av vårdpersonal endast 

sporadiskt. Trots det antyder resultatet i föreliggande studie att medicinsk personal 

förväntar sig ronden som ett forum för inlärning (Balmer et al., 2010; Manias & Street, 
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2001). Om sjuksköterskor också anammar denna inställning, och inte främst ser ronden 

som ett tillfälle för informationsutbyte som leder till konkreta göromål, utan också ser 

rondens innehåll som möjlighet till personlig utveckling skulle det kunna bli en 

motiverande faktor till att närvara under ronden.  

 

I resultatet framkommer vidare att patienters utbyte av ronden samt möjlighet till 

delaktighet påverkas av plats och upplägg. Både Manias och Street (2001) samt Weber 

et al. (2009) framhåller att beslut kring patienter ofta tas av vårdpersonalen redan innan 

mötet med dem. Denna ståndpunkt stämmer överens med Busby och Gilchrist (1992) 

och kan vara en av orsakerna till det faktum att patienter inte alltid upplever ronden som 

ett bra forum för delaktighet (Kiessling & Kjellgren, 2004). Chauke och Pattinson 

(2006) anför att det till och med finns patienter som anser det vara inhumant av 

vårdpersonalen att fatta beslut i deras frånvaro. Resultatet visar att om ronden i sin 

helhet istället hålls vid patientsängen ökar inte bara den tid vårdteamet tillägnar 

patienten (Gonzalo et al., 2010) utan även möjligheten till delaktighet. Chauke och 

Pattinson (2006) framhåller att en rond vid patientsängen dessutom medför att patienten 

ses som en människa och inte bara en diagnos eller ett fall som skall lösas. Åsikten om 

hur patientdelaktigheten påverkas av en rond vid patientsängen går dock isär (Gonzalo 

et al., 2010; Manias & Street, 2001) och enligt Kiessling och Kjellgren (2004) finns 

risken att delaktigheten istället minskar eftersom kommunikationen mellan de olika 

yrkeskategorierna då ofta förs över patientens huvud. Detta kan också vara en av 

anledningarna till varför Manias och Street (2001) finner att patienter kan uppleva en 

sådan rond som skrämmande. Dock tyder Gonzalo et al. (2010) studie på att patienter 

trots allt föredrar att ronden i sin helhet sker vid deras säng. I samma studie 

framkommer att även vårdpersonalen anser sådana ronder som bättre för patienter. De 

störande inslag, i form av medicinsk apparatur med mera, som förekommer och 

försvårar kommunikationen anser Manias och Street (2001) vara en nackdel med att 

hålla ronden i sin helhet vid patientsängen. Detta skulle kunna vara en förklaring till 

varför mindre än hälften av personalen i Gonzalo et al. (2010) studie inte föredrar en 

sådan rond. Med hänsyn till patienters rätt till medbestämmande och delaktighet kan det 

ifrågasättas varför ronder inte individanpassas. En möjlig väg för detta skulle kunna 

vara att varje patient tillfrågas om i vilken utsträckning de vill närvara och också vilken 

plats de föredrar för ronden.  

 

Ytterligare en faktor som spelar in i patienters upplevelse av ronden är den typ av sal 

där ronden äger rum och van de Glind et al. (2008) menar att patienter som ligger i 

enkelsalar är mer öppna och vågar visa mer känslor jämfört med de i flerbäddsalar. I 

deras studie framkom även att ronden hos patienter i enkelsalar hölls under nästan 

dubbelt så lång tid. Det kan också ifrågasättas om det anses etiskt korrekt att hålla en 

rond i sin helhet vid patientens säng i flerbäddssalar med tanke på integritet. Även om 

psykosocial information endast utgör en liten del av ronden (Weber et al., 2007) och 

intima samtalsämnen så gott som aldrig förekommer (van de Glind et al., 2008), finns 

det med största sannolikhet patienter som inte vill dela med sig av information kring 

deras kliniska situation till sina medpatienter. Widäng, Fridlund och Mårtensson (2008) 

styrker detta resonemang, då de anser att patienters integritet hotas när medpatienter hör 

samtalet med vårdpersonalen. Deras förslag till att lösa problemet med risken för 

integritetskränkning är att hålla sittronder enskilt i till exempel samtals- eller 

undersökningsrum. Både Walton och Steinert (2010) samt Weber et al. (2007) hävdar 

att tiden som vårdteamet ägnar patienten under ronden påverkas av vilken sängplats och 

var i vårdprocessen patienten befinner sig. Walton och Steinert (2010) påvisar dessutom 
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en avsevärd skillnad i den tid som spenderas på första patienten jämfört med de sista, 

vilket får den uppenbara och anmärkningsvärda följden att patienter placerade högt upp 

på patientliggaren gynnas och får en noggrannare genomgång av sin situation.  

 

Andra sätt som skulle kunna främja patientdelaktigheten är att klargöra syftet och 

processen med ronden. Det är något, enligt föreliggande studie, som hälso- och 

sjukvården brister i, då Milner et al. (2008) påvisar att patienter sällan vet syftet med 

ronden. Eftersom vården enligt HSL (SFS 1982:763) § 2 a skall utformas i samråd med 

patienten är det nödvändigt att patienter blir införstådda med att det är under ronden 

som de flesta beslut kring deras vård tas. Milner et al. (2008) studie visar vidare att 

patienter inte heller får information om vilka som deltar under ronden och deras roller 

samt vad som skall tas upp. Redan under 1980-talet konstaterade Armond och Armond 

(1985, citerad av Milner et al., 2008) att patienters oro minskade signifikant om varje 

medverkande under ronden presenterade sig och klargjorde sin roll för patienten. Det 

skulle kunna ifrågasättas varför en sådan enkel sak som att säkerställa att patienten är 

klar över alla medverkandes roller inte är något som ses som en självklarhet inom hälso- 

och sjukvården. En annan faktor som skulle kunna öka patientdelaktigheten är att 

ronden sker på en förutbestämd tid vilken är känd för patienten, då det skapar bättre 

möjlighet att förebereda frågeställningar inför ronden. Enligt White och Karim (2005) 

vill patienter i förväg veta när en rond skall starta.  

   

Trots att den mest aktiva deltagaren under ronden är läkaren framgår det tydligt av 

resultatet i föreliggande studie att sjuksköterskors bidrag under ronden är befogad. 

Genom att fylla i luckor i kunskapen om patienter (Manias & Street, 2001; Walden et 

al., 2009), tillhandahålla information angående hur patienter svarar på behandlingar och 

åtgärder (Walden et al., 2009) samt belysa frågor kring risker (Timmel et al., 2010) 

bidrar sjuksköterskor till att en korrekt planering av patientvården kan utföras. Att 

företräda och lyfta fram patienters åsikter och önskemål är, enligt Busby och Gilchrist 

(1992), en integrerad uppgift för sjuksköterskor under ronden, vilket också framkommer 

i föreliggande studie (Furåker, 2009; Manias & Street, 2001; Walden et al., 2009). 

Genom detta åtagande bidrar de indirekt till ökad patientdelaktighet. Trots att 

sjuksköterskor anser att deras bidrag i ronden är nödvändig (Manias & Street, 2001), 

tyder studien dock på att de inte känner att deras insats uppskattas och de upplever ofta 

utanförskap i interaktionen med läkaren. Många gånger är sjuksköterskor dessutom 

medvetna om maktrelationerna som existerar men finner sig i dessa genom att hålla sig i 

bakgrunden (Manias & Street, 2001). Detta stämmer överens med den studie som 

arbetslivsinstitutet (Pingel & Robertsson, 1998) utförde, där det dessutom framgår att 

sjuksköterskan åtar sig nedvärderande uppgifter under ronden. En annan företeelse som 

kan antas förstärka dessa hierarkiska relationer är att ronden oftast startar på läkarens 

signal och att sjuksköterskor då låter sig avbrytas i sitt pågående arbete. Genom att 

sjuksköterskor på detta sätt inte ger sig tid att slutföra sina egna arbetsmoment och 

prioriteringar påverkas dessutom både kvaliteten och effektiviteten i deras arbete 

(Furåker, 2009). Med ICN:s etiska kod (SSF, 2007) i åtanke kan det ifrågasättas om 

sjuksköterskan genom denna handling medverkar till att utveckla god omvårdnad, då 

ICN beskriver att sjuksköterskan bör utarbeta standarder och en arbetsmiljö som främjar 

säkerhet och vårdkvalitet. Ytterligare acceptans av den hierarkiska strukturen 

framkommer då sjuksköterskor endast yttrar sig när de blir tillfrågade samt låter bli att 

säga emot läkaren, trots att de har en annan uppfattning eller erfarenhet (Manias & 

Street, 2001). En uppgift, och dessutom skyldighet enligt kompetensbeskrivningen 

(Socialstyrelsen, 2005), som sjuksköterskor har under ronden är att ifrågasätta oklara 
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instruktioner och ordinationer (Walden et al., 2009), vilket förutsätter att de vågar stå på 

sig när de vet att de har rätt. Då detta görs bidrar sjuksköterskor till att bland annat 

risken för felmedicinering och feltolkningar minskar. Både O’Leary et al. (2011) och 

Timmel et al. (2010) framhåller att sjuksköterskors medverkan under ronden höjer 

patientsäkerheten, till exempel minskar felmedicinering. Sjuksköterskor har även stora 

möjligheter att påverka säkerheten genom att deras insats under ronden också medför att 

förebyggande åtgärder inom flera områden kan sättas in i tid. Flera studier visar att om 

sjuksköterskors bedömningar kring risk för fall, trycksår och problem med intravenösa 

infarter påtalas under ronden minskar de vårdrelaterade skadorna relaterat till dessa 

faktorer markant (O’Leary et al., 2011; Timmel et al., 2010; Walden et al., 2009). 

Sjuksköterskor skall, utöver tidigare nämnd skyldighet, även enligt 

kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) arbeta för att patienters behov 

synliggörs och förmedlas till andra yrkeskategorier.  

 

Studien tyder på att det finns ett glapp i hur läkare och sjuksköterskor uppfattar 

sjuksköterskors medverkan i ronden. Sjuksköterskor känner inte alltid sin närvaro 

befogad, men läkare både uppskattar deras insats och finner den nödvändig (Walden et 

al., 2009) samt anser att kommunikationen dem emellan är av högre kvalitet än vad 

sjuksköterskor gör (O’Leary et al., 2010). Denna skillnad i upplevelser skulle kunna 

bero på att läkare och sjuksköterskor har olika förväntningar både på varandra och av 

ronden. Sjuksköterskor vill att ronden skall leda till konkreta göromål (Walden et al., 

2009), vilket kräver rak kommunikation utan missförstånd, medan det för läkare 

förmodligen mer handlar om att erhålla den information som krävs inför de beslut som 

tas i samband med ronden. Manias och Street (2001) finner att upplägget av ronden inte 

gynnar sjuksköterskor och medför att de känner enorma svårigheter att förmedla 

information. Citat från Manias & Street (2001), sidan 445: 

 

/…/ The format suits the medical staff, not necessarily for better patient 

care, and not necessarily for the better overall functioning of the unit… I 

don’t think it’s a deliberate thing to try and exclude the nursing staff. I 

wouldn’t say that at all. But you get the feeling that if the nurse is there, 

well, that’s fine, but if she isn’t, well, it doesn’t really matter. 

 

Av resultatet framgår att sjuksköterskor behöver känna uppskattning från framförallt 

läkaren för att de skall engagera sig och uppleva sin medverkan i ronden befogad 

(Manias & Street, 2001; Walden et al., 2009). Uppmuntran och uppskattning inom 

teamet tillsammans med avståndstagande från professionella hierarkier leder enligt 

Bradfield (2010) till delat ansvar för kliniska beslut. Det medför i sin tur ökad 

patientsäkerhet och en förbättrad arbetsmiljö. Bradfield (2010) anser att det borde vara 

lätt att engagera omvårdnadspersonal i teamarbete eftersom det i slutänden är de som 

gynnas av samarbetet. Samarbete per definition förutsätter beroende till skillnad från 

självständighet (Rose, 2011) och svårigheten, enligt Bradfield (2010), ligger i att få den 

medicinska personalen att gå från oberoende till beroende och att skapa en jämställd 

kultur. Rose (2011) framhåller att vårdteamet består av individer med avgränsade 

professionella identiteter med olika, och ibland motsatta, prioriteringar eller agendor. 

Risken med självständiga och oberoende yrkeskategorier är således att arbetet utförs 

parallellt snarare än i team. Trots det fokuserar sjuksköterskelitteratur, enligt Rose 

(2011), på uppnåendet av autonomi i kliniskt beslutsfattande. Denna strävan efter 

oberoende kan vara en opassande väg, då målet är att nå teamarbete och samarbete 

mellan yrkeskategorier. Idag utbildas medicin-, hälso- och sjukvårdspersonal åtskilda 
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med begränsad tillgång till och inblick i andra discipliners specifika kunskap. Studenter 

inom dessa områden borde enligt Corless et al. (2009) inte bara tränas i kommunikation 

med patient och närstående utan även med andra medlemmar av vårdteamet. Furåker 

(2009) fann att det som stör sjuksköterskor mest i deras arbete är krav på utbyte av 

information från annan personal. Om sjuksköterskor redan i utbildningen får träna 

kommunikation mellan yrkesgrupper under en simulerad rondsituation, och dessutom 

får teoretisk kunskap om andra vårdyrken, skapas en större förståelse för och inblick i 

andras arbetsområden. Att besitta teoretisk kunskap förbättrar också möjligheterna för 

nyutexaminerade sjuksköterskor att våga hävda sig under ronden och inte falla in i 

rådande maktstrukturer.  

 

Det faktum att en stor del av både personal och patienter är missnöjda med rondens 

upplägg och genomförande, samt den oro en betydande del av dem upplever (Milner et 

al., 2010), tillsammans med det ökade kravet på patientinflytande (SFS 2010:659) gör 

det befogat att utveckla ronden som arbetsredskap. De modeller som framkommer i 

studiens resultat föreslår en förbättring av koordination och kommunikation genom att 

vårdteamet använder gemensamma strukturerade kommunikationsverktyg och 

målformulär samt listor för att skapa riskanalyser (O’Leary et al., 2010; Timmel et al., 

2010). Gurses och Xiao (2006) styrker detta resonemang genom att påtala vikten av 

gemensamma verktyg för dokumentation och informationshantering inom vårdteamet. 

Rose (2011) framhåller att risken är att enskilda verktyg såsom checklistor, riktlinjer 

och protokoll som används av sjuksköterskor för att uppnå inflytande och autonomi i 

kliniskt beslutfattande, inte underlättar teamarbete. För att öka patientinflytandet 

föreslår Timmel et al. (2010) att patienten alltid inkluderas i diskussionen under ronden. 

Användandet av en whiteboardtavla vid patientens säng visade sig också öka patientens 

inflytande i de uppsatta målen med vården. Även fasta starttider för ronden kan öka 

patientinflytandet (White & Karim, 2005) och underlätta sjuksköterskors deltagande 

(Walden et al., 2009). Användandet av en fast starttid för ronden skulle också kunna ha 

en positiv inverkan på den organisatoriska strukturen och minska hierarkin genom att 

sjuksköterskor då inte behöver anpassa sig efter läkare och avbryta sitt arbete.    

 

Ett organisatoriskt problem med ronden är att många yrkesgrupper har del i patientens 

vård och att rondteamet är dynamiskt och utformningen beror av vem som tjänstgör just 

vid tillfället. Ett sätt att minska detta problem är att samtliga som ansvarar för vården 

deltar i ronden (O’Leary et al., 2011). Denna metod medför inte bara ökad 

patientsäkerhet (ibid.) utan kan också inverka på sjuksköterskors engagemang eftersom 

kontinuiteten i vården förbättras. Sjuksköterskor slipper då uppleva att de inte kan 

tillföra något under ronden på grund av att de inte känner patienten sedan tidigare. 

Frågan är om en sådan rond går att tillämpa generellt, om den skulle kunna ske dagligen 

på alla vårdavdelningar och om det finns tillräckliga resurser. En förutsättning för ett 

fungerande teamarbete under ronden är tillit och respekt i en stödjande och lärande 

miljö. Teamarbetet under ronden kräver dessutom ledarskap och i frågan om vem som 

skall leda teamet under ronden finns det enligt Rose (2011) en potentiell risk för 

konflikter mellan yrkeskategorier. Frågan är om hälso- och sjukvården är klar över vem 

som skall inneha denna samordnande funktion i den patientcentrerade vården. Rose 

(2011) framhåller vidare att delat ansvar för beslutsfattande samt gemensamma mål och 

värderingar borde vara regel snarare än undantag. Men att ändra djupt inrotade rutiner 

kräver mod, vision, engagemang och samarbete med ett jämställt synsätt utan hierarkier.  
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Konklusion 
 

Ronden på en vårdavdelning sker på rutin, är helt integrerad i verksamheten och ställs 

aldrig in eller prioriteras bort. Den har tre huvudsakliga funktioner; att planera och 

utvärdera den enskilde patientens vård, en samordningsfunktion där vården på 

avdelningen koordineras och en pedagogisk funktion som syftar till utbildning av 

patienter och personal. Platsen för och upplägget av ronden påverkar patienters 

upplevelse och delaktighet. Ronden som forum för utbildning av medicinsk personal 

medför att sjuksköterskor ofta upplever en känsla av utanförskap och svårigheter att 

förmedla information. De känner en ambivalens mellan behovet av att utföra en säker, 

fortlöpande omvårdnad och behovet av att deras medverkan under ronden uppskattas. 

Ronden är läkardominerad och sjuksköterskor bidrar sällan till beslutsfattandet. 

Sjuksköterskor är ofta medvetna om maktrelationen som existerar, men tillåter denna 

hierarki att leva kvar genom att hålla sig i bakgrunden och inte yttra sig när de har 

avvikande åsikter samt att tillåta sig att bli avbrutna i sitt arbete när läkare anser att det 

är dags för rond. Sjuksköterskors bidrag under ronden är nödvändig för ett korrekt 

kliniskt beslutsfattande och deras medverkan bidrar till en högre patientsäkerhet. 

Genom att de lyfter omvårdnadsperspektivet och bidrar med information som ligger till 

grund för planering, beslutsfattande samt riskanalyser är deras närvaro under ronden 

befogad. När flera yrkeskategorier samarbetar under ronden sjunker dessutom 

frekvensen av vårdrelaterade skador signifikant. Modeller framtagna för att förbättra 

samarbetet under ronden innefattar bland annat gemensamma strukturerade 

kommunikationsverktyg, målformulär och listor för att skapa riskanalyser. En stor del 

av både patienter och vårdpersonal är idag missnöjda med rondens upplägg och 

genomförande. Ronden skapar dessutom oro hos en betydande del i båda grupperna och 

det råder bristande kunskap och förståelse för vad ronden innebär och syftar till hos 

både patienter och personal. 

 

 

Implikation 
 

De eftersökningar som ligger till grund för föreliggande studie visar att forskningen 

kring ronden är begränsad och att det är ett relativt nytt forskningsområde. Med tanke 

på att ronden som företeelse utövats på liknande sätt under lång tid, ses den forskning 

som gjorts under senare tid vara ett steg i rätt riktning för att utveckla rondens potential 

som ett viktigt redskap för förbättrad vård. Mycket av forskningen inriktar sig dock på 

utbildning av medicinsk personal och hur denna kan förbättras under ronden. 

Forskningen ur ett omvårdnadsperspektiv är otillräcklig och det är önskvärt med fler 

studier kring sjuksköterskors och patienters upplevelser och förväntningar av ronden. 

Kommande forskning bör också riktas mot hur ronden kan användas som ett effektivt 

arbetsverktyg inom vården och hur teamsamverkan och kommunikation mellan olika 

yrkeskategorier kan uppmuntras. Föreliggande studie visar även att det råder bristande 

kunskap och förståelse för vad ronden innebär och syftar till hos både vårdpersonal och 

patienter. Det är därför en viktig företeelse att lyfta i utbildningen. Studenter inom 

vårdteamet utbildas åtskilda med begränsad tillgång till och inblick i varandras specifika 

kunskap. Ett sätt att öka förståelsen för varandra och reducera okunskapen är att 

studenter tränas i att kommunicera med andra inom vårdteamet redan under 

utbildningen. För att kunna arbeta evidensbaserat i samarbetet behöver studenter erhålla 
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både teoretisk kunskap om andra yrken och om samarbetet dem emellan. 

Yrkesverksamma sjuksköterskor bör främja patientdelaktigheten under ronden och 

uppmuntra patienter till att förbereda frågeställningar inför ronden. Sjuksköterskor bör 

också försäkra sig om att patienter förstår språket, vad som händer samt vad ronden kan 

innebära för den enskilde individen. Individuella yrkesgrupper inom hälso- och 

sjukvården måste finna de färdigheter och kunskaper som gör det möjligt för dem att 

fungera effektivt inom vårdteamet. Det är också betydelsefullt att finna gemensamma 

verktyg för dokumentation. Regelbunden reflektion och utvärdering av ronden som 

arbetsredskap i verksamheten skapar förutsättningar att tillvarata rondens potential som 

arbetsmoment för förbättrad vård. 
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Ett projekt med ”bedside” ronder som mål infördes under 

december 2008 och januari 2009. Efter varje rondtillfälle 

angavs vilken typ av rond (”bedside”, sittrond eller rond utan 

patientdeltagande) som använts och hur lång tid den tog. En 

jämförelse av frekvensen av ronder ”bedside” före och efter 

projektet gjordes genom chi
2
-test. En analys genom t-test 

gjordes också för att se om tidsåtgången skiljde sig från andra 

typer av ronder. Under projektets gång intervjuades patienter 

(n=89). Efter att projektet avslutats fick personalen (n=112) 

svara på en utvärdering (Likertskala) över internet, vilken 

analyserades genom Kruskal-Wallis-test. Inget bortfall. 

Förekomsten av ”bedside” 

ronder ökade efter 

projektet, tidåtgången 

skiljde sig inte från andra 

typer av ronder. Patienter 

föredrog ronder ”bedside”, 

då de erhöll mer tid 

tillsammans med 

sjukvårdspersonal. 

Personalen trodde att 

ronder ”bedside” är bättre 

för patientvården.  

Hög 

2011 

USA 

CINAHL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O’Leary, K., 

Buck, R., 

Flegiel, H., 

Haviley, C., 

Slade, M., 

Landler, M., 

et al. 

Structural 

interdisciplin

ary rounds in 

a medical 

teaching 

unit. 

Undersöka 

vilken effekt en 

rond där flera 

yrkesgrupper är 

presenterade har 

på förekomsten 

av vård-

relaterade 

skador.  

Strukturerade ronder där flera yrkesgrupper medverkade 

implementerades som en intervention på en medicinklinik. För 

att studera dess effekt på förekomsten av vårdrelaterade 

skador/sjukdomar undersöktes tre grupper (en kontrollgrupp 

från en annan enhet, n=185, en försöksgrupp, n=185 och en 

kontrollgrupp från samma enhet men innan interventionen, 

n=185) under en sexmånadersperiod. De vårdrelaterade 

skadorna/sjukdomarna klassades efter sannolikheten av att de 

orsakats av bristande vård på en 6-gradig skala. De klassades 

också efter möjlighet att förebygga på en liknande 6-gradig 

skala. Datan analyserades genom att de olika grupperna 

jämfördes med t-test, chi
2
-test. Inget bortfall. 

De strukturerade ronderna 

minskade signifikant de 

vårdrelaterade skadorna. 

Hög 

*Bedside innebär att ronden sker helt och hållet vid patientens säng. 



 

Bilaga D2 
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
 

Publikations-

år 

Land 

Databas 

 

Författare Titel Syfte Urval 

Metod 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

2010 

USA 

PubMed 

O’Leary, 

K., Wayne, 

D., 

Haviley, 

C., Slade, 

M., Lee, J., 

& 

Williams, 

M. 

Improving 

teamwork: 

impact of 

structured 

inter-

disciplinary 

rounds on a 

medical 

teaching 

unit. 

Studien hade tre syften: 

Det första var att 

undersöka effekten av 

implementeringen av 

strukturerade ronder 

representerade av flera 

olika yrkesgrupper både 

vad gäller läkares och 

sjuksköteskors syn på 

samarbete, teamarbete 

och säker arbets-

/vårdmiljö. Det andra 

var att studera 

implementeringens 

genomförbarhet. Det 

tredje var att studera 

implementeringens 

effekt på vårdtid och 

kostnad. 

 

Ronderna implementerades som en intervention på en 

medicinklinik. För att studera synen på samarbete och 

teamarbete undersöktes två grupper (en kontrollgrupp 

bestående av läkare, n=41, och sjuksköterskor, n=25 

och en försöksgrupp läkare, n=47 och sjuksköterskor, 

n=34). Två enkäter besvarades varav det ena 

utformades för studien (femgradig ordinalskala) och 

det andra var ett sedan tidigare testat formulär med 

hög validitet och reliabilitet (femgradig Likert-skala). 

Skillnaden mellan grupperna jämfördes med t-test, 

chi
2
-test och Mann-Whitney U-test. Vårdtider erhölls 

genom patientdata från administrativa databaser. 

Multivariabelregression användes sedan för att 

analysera implementerings effekt på vårdtid och 

kostnad. Bortfall: 147 av 159 fullföljde studien. 

De strukturerade ronderna 

hade en positiv effekt på 

både sjuksköterskornas och 

läkarnas uppfattning av 

samarbete och teamarbete. 

Ronderna hade ingen 

signifikant effekt på vårdtid 

och kostnad. 

Hög 



 

Bilaga D3 
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
 
Publikations-

år 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Urval 

Metod 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

2010 

USA 

PubMed 

Priest, J., 

Bereknyei, 

S., Hooper. 

K., & 

Braddock, 

C.  

Relationships of 

the location and 

content of 

rounds to 

specialty, 

institution, 

patient-census, 

and team size. 

Utvärdera effekten 

av medicinsk 

specialitet, plats, 

antal patienter, 

teamets storlek på 

tiden för och 

förekomsten av 

utbildning under 

ronder.   

Ronder observerades på barnavdelningar och 

medicinavdelningar på fyra sjukhus under 10 månader. 

Totalt 51observationer med 35 läkare, 82 ST-läkare, 33 

medicinstuderande och 291 patienter. Antal minuter som 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal (n=?) deltog i 

kommunikationen under ronden registrerades. Antal 

patienter som teamet rondade registrerades. Plats för ronden 

(”bedside”*, korridoren, expedition) och vilket syfte ronden 

hade registrerades också.  Innehållet i ronden jämfördes med 

data från 1990. Skillnader har analyserats med t-test, 

korrelation med Holm’s metod. För att fånga utfallet av 

patientvård kontra undervisning användes multivariabel 

regressionsanalys. Fem ronder exkluderades pga kvaliteten 

på ljudinspelningarna. Inget bortfall. 

Undervisning skedde 

inte ”bedside” utan 

förekom utan kontakt 

med patienten. Ronderna 

på barn-avdelningarna 

hade fler deltagare men 

spenderade mindre tid 

”bedside” och mer tid i 

korridoren jämfört med 

de på medicin-

avdelningarna. Patient-

delaktigheten har ökat 

och förekomsten av 

utbildning har minskat 

sedan 1990. 

Hög 

2010 

USA 

CINAHL 

Timmel, J., 

Kent, P., 

Holzmuell

er, C., 

Paine, L., 

Schulick, 

R., & 

Pronovost, 

P.  

Impact of the 

comprehensive 

unit-based 

safety program 

(CUSP) on 

safety culture in 

a surgical 

inpatient unit. 

Att utvärdera 

effekterna av CUSP 

på personalens 

uppfattning av och 

beteende relaterat 

till säkerheten i 

arbetsmiljön och 

effekten av CUSP 

på teamarbete och 

personalens 

förmåga att lära av 

misstag . 

Ett program för att öka säkerheten (CUSP) implementerades 

vilket innebar bland annat att sjuksköterskor alltid 

inkluderades på ronden och att ett formulär med dagliga mål 

för varje patient togs fram av vårdteamet för att förbättra 

kommunikation och koordination.  För att utvärdera 

implementeringen av CUSP fick deltagarna årligen besvara 

ett frågeformulär (SAQ) med 36 frågor bestående av en 5-

gradig Likertskala (2006 n=25, 2007 n=27 och 2008 n=28). 

Datan analyserades genom att beräkna andelen positiva svar 

(>4). Alla med anställning på minst 50 % fick besvara 

enkäten. Inget bortfall 2007 och 2008, 2006 besvarade 89 % 

enkäten.  

En förbättring 

observerades på både 

säkerheten i arbetsmiljön 

och samarbetsklimatet 

inom vårdteamet. 

Hög 

*Bedside innebär att ronden sker helt och hållet vid patientens säng. 



 

Bilaga D4  
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

 
Publikations-

år 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Urval 

Metod 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

2008 

Nederländerna 

CINAHL 

van de Glind, 

I., van Dulmen, 

S., & 

Goossensen, A. 

Physician–patient 

communication in 

single-bedded versus 

four-bedded hospital 

rooms.  

Undersöka om 

kommunikationen 

mellan läkare och 

patient skiljer sig åt 

mellan ronder som 

sker i flerbäddsrum 

jämfört med ronder 

som sker på 

enkelsalar. 

Ronder på enkelsalar (n=11) och i flerbäddsrum 

(n=21) bandades. Patienter n=32, varav 23 män 

och 9 kvinnor. Datan analyserades med hjälp av 

en modifierar version av MIARS (Medical 

Interview Aural Rating Scale) som är ett 

instrument framtaget för att värdera patienters 

känslomässiga signaler. Observationerna 

kompletterades med mätning av samtalstid, 

användningen av verbal/icke-verbal 

kommunikation och i vilken omfattning 

privata/intima ämnen togs upp. Dessa data 

analyserade med deskriptiv statistik och t-test för 

att se skillnaden mellan de olika typerna av 

ronder. Inget bortfall. 

Enkelrum bidrar till att 

kommunikationen 

mellan läkare och 

patient ökar på ett 

positivt sätt. Ronderna 

varade längre och 

patienterna ställde fler 

frågor. 

Hög 

2010 

USA 

PubMed 

Walton, J., & 

Steinert, Y. 

Patterns of 

interaction during 

rounds: implications 

for work-based 

learning.  

Att få bättre 

förståelse för 

teamsamverkan 

under ronder och 

att undersöka 

studenter och ST-

läkares uppfattning 

av nyttan med detta 

arbetsmoment.  

En explorativ studie med två metoder av 

datainsamling: direkta observationer av ronder (6 

team studerades under totalt 18 ronder) och 

frågeformulär (9 frågor med 5-gradig Likertskala) 

som besvarades av ST-läkare och 

medicinstudenter. Datan presenterades och 

analyserades genom deskriptiv statistik. ANOVA-

test, chi
2
-tester och frekvensdiagram användes för 

att jämföra medelvärden från olika teman. 

Mönster av samspel mellan grupper mättes med 

SNA-teknink. Data från frågeformuläret 

analyserades genom att medelvärde och 

korrelation med observerad data räknades ut. 

Inget bortfall. 

Ronder är tidskrävande 

och domineras 

generellt av läkaren. 

Deltagarna ansåg att 

ronder är mest 

användbara för vård av 

patienter och i motsats 

till förväntningar ansåg 

studenter och ST-

läkare att en 

läkardominerad rond 

var bäst i 

utbildningssyfte. 

Hög 



 

Bilaga D5 
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
 
Publikations-

år 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Urval 

Metod 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

2007 

Schweiz 

Science 

Direct 

Weber, H., 

Stöckli, M., 

Nübling, M., 

& 

Langewitz, 

W.A. 

Communication during 

ward rounds in internal 

medicine. An analysis of 

patient–nurse–physician 

interactions using RIAS. 

Att beskriva 

innehåll och typ av 

interaktion mellan 

patient, läkare och 

sjuksköterska under 

ronder på en 

medicinavdelning. 

448 ronder på en medicinavdelning bandades och 

av de 448 tillfrågade patienterna gav 267 sitt 

samtycke att delta i studien, alla läkare och 

sjuksköterskor som tillfrågades gav sitt samtycke 

att delta i studien. Efter exklusion av interaktioner 

med fler än tre deltagare och randomisering av de 

återstående observationerna återstod 90 

interaktioner som studerades, ytterligare 19 

ronder exkluderades på grund av dålig kvalitet på 

inspelningen. (n=71 ronder, bestående av 8 läkare 

varav 3 kvinnor och 5 män, 13 sjuksköterskor 

varav 12 kvinnor och 1 man och 59 patienter 

varav 33 kvinnor och 26 män). Datan 

analyserades med en modifierad version av RIAS 

(Roter Interaction Analysis System), som är ett 

instrument framtaget för att analysera 

interaktioner. Både typ och riktning av interaktion 

(yttranden) studerades. Dessutom registrerades 

tiden hos varje patient med ett stoppur. Inget 

bortfall utöver de exkluderade ronderna. 

   

Ronderna var 

läkardominerade och 

sjuksköterskors 

interagerande, 

medverkan och bidrag 

med information och 

kunskap var 

underrepresenterad .  

Hög 

 



 

Bilaga E 
Tabell 5. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ/kvantitativ metod 
 

Publikations-

år 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

2008 

Storbritannien 

CINAHL 

Milner, G., 

Jankovic, J., 

Hoosen, I., 

& Marrie, D. 

Patients and staff 

understanding of 

general adult 

psychiatry ward 

rounds. 

Undersöka patienters 

och personals attityd 

till och kunskap om 

ronden. 

Ett semistrukturerat frågeformulär designades för 

studien. Detta besvarades av patienter på en 

psykiatrisk vårdavdelning (n=39 varav 22 män och 

17 kvinnor) och av personal inom psykiatrin (n=48 

varav 19 män och 29 kvinnor). Frågeformuläret 

kompletterades med öppna frågor. Deskriptiv 

statistik och envariabelanalys har använts för att 

analysera det semistrukturerade frågeformuläret och 

en innehållsanalys användes på de öppna frågorna. 

Inget bortfall.    

 

Mer än hälften av 

patienterna och 

personalen var inte 

medvetna om syftet med 

ronden och 60 % av 

patienterna hade inte fått 

rondens struktur och 

upplägg förklarad. 

Hög 

2009 

USA 

CINAHL 

Walden, M., 

Elliott, E., & 

Gregurich, 

M. 

Delphi survey of 

barriers and 

organizational 

factors influencing 

nurses’ 

participation in 

patient care rounds. 

Fastställa de 

organisatoriska 

faktorer och barriärer 

som påverkar 

sjuksköterskans 

deltagande i ronden, 

samt vårdteamets 

uppfattning av 

sjuksköterskans 

medverkan till beslut. 

En deskriptiv studie där delphi teknik använts 

(urvalet får svara på en serie av enkäter till 

konsensus uppnåtts och en slutlig enkät tagits fram). 

Sjukvårdspersonal (n=87) har svarat på frågor där de 

rangordnat överensstämmelse av påståendena på en 

femgradig skala. Frekvensen av svarsalternativen har 

analyserats. Bortfallet under framtagandet av 

enkäten är redovisat. Inget bortfall förekom bland de 

som de som svarat på den slutliga enkäten. Även en 

kvalitativ fråga ställdes.  

Barriärer som kom fram 

var att sjuksköterskan 

bland annat var 

upptagen med andra 

patienter. 

Organisatoriska faktorer 

som ökade delaktigheten 

var bland annat att 

sjuksköterskornas insats 

under ronden värdesattes 

och respekterades. 

Sjuksköterskorna bidrog 

bland annat med 

information om 

nutritionsstatus.  

 

Hög 

 


