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                  BILAGA I 

 

SAMMANFATTNING 

 

Timsrundor innebär en strukturerad regelbunden tillsyn av patienter och kan utföras för att 

upptäcka om patienters tillstånd försämras och för att förebygga trycksår, fall, smärta eller 

undernäring och för att patienterna inte ska behöva ringa på klockan för att få hjälp med till 

exempel toalettbesök. Akutsjukvården är i dag hårt belastad med ett ökat patientflöde. En hög 

arbetsbelastning kan medföra att sjuksköterskor inte alltid kan tillgodose patienternas 

omvårdnadsbehov. För att sjuksköterskor bättre ska kunna tillgodose patienters behov och 

upptäcka eventuella försämringar av patienters tillstånd, samt förebygga att skador uppstår 

kan timsrundor eventuellt vara ett arbetssätt.  

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av timsrundor ur 

patientsäkerhetsperspektiv inom akutsjukvård. 

 

En litteraturstudie valdes som metod för att besvara studiens syfte. Databassökningen 

genomfördes i PubMed och CINAHL. Litteraturstudien är en sammanställning av resultaten i 

18 inkluderade artiklar, publicerade mellan 2007 – 2017, med ett undantag för artikeln från 

2006. Av artiklarna var åtta kvalitativa, tre var kvantitativa och sju var mixade studier. 

 

Resultatet sammanfattades i fyra kategorier; förbättrad kommunikation, ökad vårdkvalitet, 

minskning av vårdskador och timsrundor ökar tryggheten. Litteraturöversikten visar att 

delaktighet, noggrann implementering och att all personal, inklusive cheferna, arbetade mot 

samma mål var viktiga faktorer för att nå framgång med timsrundor. Flera av studierna visade 

att både patienter och sjuksköterskor upplevde att omvårdnaden förbättrades ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv vid införandet av timsrundor, dock upplevde sjuksköterskor ofta 

tidsbrist samt att dokumentationen av timsrundorna kunde vara betungande. Flertalet av 

resultatartiklarna tyder på ökad patientsäkerhet med timsrundor genom att bland annat fall 

minskade eftersom ringklockan och patientens tillhörigheter placerades närmare patienten. 

Det framgick att patientnöjdheten ökade med timsrundor och att ringningar minskade. 

Slutsatsen som kan dras av denna litteraturöversikt är att timsrundor är ett nytt outforskat 

begrepp inom sjukvården i Sverige. Studien visar att timsrundor kan vara ett stöd i att 

förbättra patientsäkerheten. För att timsrundor ska fungera krävs en noggrann implementering 

där personal och ledning bör arbeta mot samma mål. Mer forskning inom ämnet timsrundor är 

önskvärt för att uppnå ökad validitet. 

Nyckelord: hourly rounding, intentional rounding, nurses, patient safety, nursing rounds. 



  

  

  

 

 

ABSTRACT 

Hourly rounding provides structured regular patient supervision and can be performed to 

detect whether a patient’s condition deteriorates and to prevent pressure ulcer, fall, pain or 

malnutrition, and for patients not having to use the call bell for assistance for example toilet 

visits. Emergency care is currently heavily burdened with increased patient flow. A high 

workload may result that nurses are not always able to meet the patients nursing needs. In 

order to better meet patient’s needs, to detect possible deterioration of patient’s condition and 

to prevent injury, hourly rounding could be implemented as a routine in acute care nursing. 

 

The aim was to describe nurse’s experiences of hourly roundings from patient safety 

perspective in emergency care. 

 

A literature review was chosen as method of answering the purpose of the study. Database 

search was carried out in PubMed and CINAHL. The literature study is a summary of the 

results in 18 included articles published between 2007 - 2017, with the exception of one 

article published 2006. Of these articles, eight were qualitative, three were quantitative and 

seven were mixed method studies. 

 

The result was summarized in four categories; improved communication and documentation, 

increased quality of care, reduction of healthcare injuries and hourly rounds increase safety. 

The literature review shows that participation, careful implementation and that all staff, 

including managers, worked towards the same goals were important factors for achieving 

success with hourly roundings. Several of the studies showed that both patients and nurses felt 

that nursing care improved from a patient safety perspective during the introduction of hourly 

roundings, however, nurses often experienced a lack of time and that the documentation of the 

hourly roundings could be burdensome. Most of the results indicate increased patient safety 

with hourly roundings, for example by decreasing the risk of patients falling as the clock and 

patient belongings were placed closer to the patient. In fact, patient satisfaction increased with 

hourly roundings and patient`s use of call bells decreased. 

 

The conclusion that can be drawn from this literature review is that hourly roundings are a 

new unexplored concept within healthcare in Sweden. The study shows that hourly roundings 

can be a support in improving patient safety. In order for hourly roundings to work, careful 

implementation is required where staff and management should work towards the same goal. 

More research in the subject hourly roundings is desirable to achieve increased validity. 

 

Keywords: hourly rounding, intentional rounding, nurses, nursing rounds, patient safety 

 

 

 

 

 



  

  

  

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

Timsrundor ............................................................................................................................... 1 
Patientsäkerhet ......................................................................................................................... 3 
Vårdskador ............................................................................................................................... 4 
Omvårdnad ............................................................................................................................... 5 

Sjuksköterskans och akutsjuksköterskans roll och kompetensbeskrivning ....................... 6 

Akutsjukvård ............................................................................................................................ 7 

Problemformulering ................................................................................................................. 8 
SYFTE ....................................................................................................................................... 9 

METOD ..................................................................................................................................... 9 

Design ........................................................................................................................................ 9 
Urval ........................................................................................................................................ 10 
Datainsamling ......................................................................................................................... 10 

Analys .....................................................................................Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Forskningsetiska överväganden ............................................................................................ 15 

RESULTAT ............................................................................................................................ 16 

Förbättrad kommunikation .................................................................................................. 16 

Ökad vårdkvalitet .................................................................................................................. 16 

Minskning av vårdskador ...................................................................................................... 17 
Timsrundor ökar tryggheten ................................................................................................. 18 

DISKUSSION ......................................................................................................................... 19 

Metoddiskussion ..................................................................................................................... 19 
Resultatdiskussion .................................................................................................................. 22 
Slutsats ..................................................................................................................................... 26 

Klinisk tillämpbarhet ............................................................................................................. 27 
Förslag till fortsatt forskning ................................................................................................ 27 

REFERENSER ....................................................................................................................... 28 

 

Bilaga 1-Bedömningsmall 

Bilaga 2-Artikelmatris 



  

  

  

1 

 

BAKGRUND 

 

Inledning 
 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) definieras hälso- och sjukvård som 

åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Patienter 

med störst behov av hälso- och sjukvård ska prioriteras. Enligt kraven på en god vård ska 

hälso- och sjukvården bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, vara 

lättillgänglig, tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet, vara av god 

kvalitet med en bra hygienisk standard och gynna goda kontakter mellan patienten och hälso- 

och sjukvårdspersonalen. Socialstyrelsen (2017a) har i en ny rapport visat att det är längre 

vistelsetider för äldre jämfört med yngre patienter som kommer in till akutmottagningen. I 

genomsnitt får var tionde äldre patient, 80 år och äldre, vänta i sju timmar och 18 minuter 

eller längre innan de lämnar akutsjukvården antingen genom att skickas hem alternativt att 

patienten läggs in inom slutenvården. Socialstyrelsen har visat att väntetiderna bland äldre 

utgörs av att äldre patienter, till skillnad från de yngre, i större utsträckning besöker 

akutmottagningen när det är höga inflöden av patienter. Även att de äldre oftare behöver 

läggas in inom slutenvården. I denna rapport har antalet sjukhus som definieras som 

akutsjukhus minskat från tidigare mätning som gjordes 2015 från 71 sjukhus till idag 63 

sjukhus. Recio-Saucedo et al. (2017) beskriver i en litteraturgenomgång av 14 tidigare studier 

att sysslor som sjuksköterskorna inte hinner utföra under sitt arbetspass påverkar utgången för 

patienten. Sju av dessa studier visade att fel som kunde uppstå var felmedicinering, fallskador, 

trycksår, urinvägsinfektioner, andra kritiska incidenter samt att flera patienter fick 

återinläggas. Vid litteraturgenomgången visade nio av 14 studier att på grund av försummade 

sysslor som sjuksköterskorna inte genomförde behövde patienterna återinläggas och i vissa 

fall kunde det leda till döden. Ball et al. (2016) har i en stor undersökning i Sverige (10 174 

sjuksköterskor) samlat in data från sjuksköterskor som arbetade inom akutsjukvård, medicin 

eller kirurgi, resultatet visar att om en sjuksköterska ansvarar för sex eller färre patienter är 

oddsen 50 procent mindre att viktiga arbetsuppgifter inte blev utförda. Sjuksköterskor som 

endast ansvarade för fyra eller färre patienter var det 15 procent av arbetsuppgifterna som inte 

utfördes.  

Timsrundor 
 

Timsrundor är till för att upptäcka om patienters tillstånd försämras samt för att förebygga 

trycksår, fall, smärta, undernäring och att patienterna inte behöver ringa för att få hjälp med 

till exempel toalettbesök (Akademiska sjukhuset, 2016; Patientsäkerhetsberättelse LUL, 

2016). Det finns flera engelska ord för timsrundor bland annat nursing rounds (Mahanes, 

Quatra, & Shaw, 2013), intentional rounding (Dean, 2012; Moore, 2017; Hutchings Ward, & 

Bloodworth, 2013; Forde Johnston, 2014)) och hourly rounding (Halm, 2009; Baker, 2010; 

Dyck, 2013; Fabry, 2015; Toole, Melusky & Hall, 2016). I Akademiska sjukhusets 

verksamhetsberättelse från 2016 står det att nya arbetssätt infördes 2016, där bland annat 

timsrundor ingick och syftet är att ”patienternas delaktighet i vården och behandlingen ska 

öka liksom kvaliteten och patientsäkerheten” (Akademiska sjukhuset, 2016, s.3). Hultman 

Lantz (2016) beskriver i sin uppsats att patienter upplevde att timsrundor bidrog till en känsla 

av trygghet och säkerhet. Timsrundor har implementerats, efter att beslut tagits av 

sjukhusledningen att hela sjukhuset ska utföra timsrundor. Sjukhusledningen vill att 
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patienterna ska få en god omvårdnad med hög kvalité och säkerhet. På avdelningar ska detta 

göras en gång i timmen för att bland annat undersöka smärta, undernäring, elimination, 

placering av tillhörigheter (handväska, necessär, telefon med mera) för att undvika fall hos 

patienterna samt vända patienter med vändscheman. ”SE UPP” [Smärta, Elimination, 

Undernäring, Position och Personliga tillhörigheter] är en minnesregel som används på 

sjukhuset. Timsrundorna utförs av både undersköterskor och sjuksköterskor (Akademiska 

sjukhuset 2016; Farkhooy & Hultman-Lantz, 2017). Innan timsrundor införs bestäms vem 

eller vilka som ska utföra dessa (Baker, 2012). I andra länder används de fyra P:na [pain, 

positioning, potty (elimination) and proximity of personal items] (Halm, 2009; Farbry 2015). 

Patienter och anhöriga har enligt Baker (2010) lättare för att acceptera väntetider inom 

akutsjukvården om de får information regelbundet. Den fortlöpande informationen bidrar till 

att patienterna och anhöriga inte känner sig bortglömda och irritationen minskar (Baker, 

2010). Sjuksköterskor rapporterar om att samtala med patienter (46 %), munhygien (31 %), 

samt att utforma och uppdatera vårdplaner (34 %) var de arbetsuppgifter som oftast inte blir 

utförda (Ball et al., 2016).  

 

Timsrundor är enligt Toole, Meluskey och Hall (2016) ett arbetssätt för att ta hand om 

patienterna. Det kan vara svårt att hinna med dessa timsrundor när sjuksköterskor har ansvar 

för ett stort antal patienter. Implementeringen av timsrundor sker inte omgående utan det är 

viktigt att både personal och ledning arbetar mot samma mål. Ledningen behöver se 

långsiktigt och därför vara noga med implementeringen för att uppnå hållbarhet. När 

svårigheterna identifierats som bland annat hög arbetsbelastning, svårt att fylla i listor, brist på 

personal, brist på utbildning av personal, brist på stöd från ledningen med att införa 

timsrundor bör fokus ligga på anledningen till timsrundorna och inte frekvensen av dessa 

(Toole et al., 2016). Författaren Moore (2017) beskriver att sjuksköterskan vet att vid varje 

arbetspass finns det en risk att försumma eller att inte hinna med den omvårdnad patienterna 

har rätt till. Den tysta lilla damen som ligger i hörnet, den sovande patienten som inte väcks 

eller den patient som försöker smita förbi eftersom hen vill ha konstant uppmärksamhet. 

Timsrundor är ingen utväg för att lösa alla problem. Det är viktigt att använda sin kliniska 

blick och inte enbart förlita sig på att timsrundor löser alla problem. En fördel med timsrundor 

kan vara att patienter som annars undviks eller glömt bort får regelbunden tillsyn (Moore, 

2017). Patienter och anhöriga, enligt Baker (2010), har större förståelse och känner mindre 

frustration inför väntetider om de blir uppdaterade regelbundet så att de inte upplever sig 

bortglömda. Patienterna får redan vid inskrivningen förvissning om att det är säkert för dem 

att vänta och att de kommer att tas om hand. Att informera patienterna kontinuerligt och bland 

annat ställa frågor gällande deras upplevelse som exempel smärta och att alltid avsluta med en 

fråga till patienterna om de undrar över något gör att de känner sig tryggare och lugnare. Trots 

tidsbrist menar författarna att; ”Any rounding is better than no rounding!” (Baker, 2010, 

s.163). 

En universitetslektor, Snelling (2013), beskriver att det inte finns tillräcklig vetenskaplig 

evidens för användandet av timsrundorna. Sjuksköterskor behöver ha ett kritiskt tänkande och 

reflektera över vilka sysslor de gör och varför, inte bara göra något för att de är politiskt 

bestämt att det ska göras, det är oprofessionellt att inte ifrågasätta. Författaren Snelling (2013) 

uppmanar cheferna att ha en mer ifrågasättande approach och leta evidens för att timsrundor 

ska vara lösningen på omvårdnaden. Författarna Fitzsimons, Bartley och Cornwell (2011) 

beskriver att timsrundor har testats på flera sjukhus i England. Det viktigaste med att 

implementera timsrundor är att de genomförs noggrant och systematiskt, att de anpassas till 

vilken typ av vård och patienter det gäller och att personalen behöver vara delaktiga i 
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implementeringen. Fitzsimons et al. (2011) beskriver att i dagens sjukvård är det en utmaning 

att få mer tid hos patienterna och att tiden aldrig räcker till. Patienterna uppfattar att 

sjukvårdspersonalen är så upptagna att de drar sig för att be om hjälp. I dag ska fokus ligga på 

individualiserad vård och att sjukvårdspersonalen skall tillbringa mer tid hos patienterna. 

Vissa sjukhus anpassar intervallen på timsrundorna. En del utför dem varje timme och andra 

varannan timme. Det är nödvändigt med ett starkt ledarskap för att få framgång med 

timsrundor (Fitzsimons et al., 2011). 

Enligt Dean (2012) behöver sjuksköterskor och undersköterskor ha ett delat ansvar för att 

timsrundor blir utförda. Ansvaret ska inte ligga på enstaka personer i personalgruppen. I 

England har det tagits fram en checklista som innehåller sex olika delar. Initialt ställer den 

som utför timsrundan några frågor; når du ringklockan? behöver du gå på toaletten? har du 

ont? och slutligen behöver du hjälp? Personalen fortsätter sedan att kontrollera madrassen och 

kuddar, eventuella hudförändringar, vändschema, eventuellt byta blöjor, nutritionsstatus och 

dokumenterar detta. Timsrundorna utförs antingen varje eller varannan timme och 

dokumenteras på en checklista (Dean, 2012). 

 

Patientsäkerhet  

 

Patientsäkerhet definieras enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) som skydd mot vårdskada. 

Patientsäkerhet innebär att patienter ska skyddas mot vårdrelaterade skador, även att det i 

sjukvården vidtas åtgärder som är motiverade med hänsyn till patientens tillstånd 

(Socialstyrelsen, 2017a). All personal som är verksam inom hälso-och sjukvården skall utföra 

sitt arbete så att det stämmer överens med vetenskap och beprövad erfarenhet. De som arbetar 

inom hälso-och sjukvården har också ett eget ansvar för hur hen utför sina arbetsuppgifter och 

har skyldighet att se till att en hög patientsäkerhet upprätthålls (Patientsäkerhetslagen, 

2010:659). Patientsäkerhet kännetecknas av att patienterna inte ska skadas i samband med 

åtgärder som genomförs, eller att omvårdande åtgärder uteblir inom hälso- och sjukvården. 

För att undvika detta är det av vikt att både personal och patienter är delaktiga i 

patientsäkerhetsarbetet (Socialstyrelsen, 2017b). I en undersökning i USA gjord av Magill et 

al. (2014) inom akutsjukvård där patienter som blev inlagda inkluderades i studien 

(medelåldern var 58 år) visade att i snitt från det att patienter skrevs in, tills att de uppvisade 

tecken på vårdrelaterade infektioner var sex dagar. Totalt inkluderades 183 sjukhus och cirka 

fyra procent av patienterna uppvisade vårdrelaterade infektioner. De vanligaste vårdrelaterade 

infektionerna var lunginflammation, postoperativa infektioner och gastrointestinala 

infektioner (Magill et al., 2014).  

En definition av vad patientsäkerhet är har använts av Emanuel et al. (2008): 

” Patient safety is a discipline in the health care sector that applies safety 

science methods toward the goal of achieving a trustworthy system of health 

care delivery. Patient safety is an attribute of health care systems; it minimizes 

the incidence and impact of, and maximizes recovery from, adverse events”. 

(Emanuel et al. 2008, s. 6) 

I dagens akutsjukvård upplever sjuksköterskor enligt Bergman, Forsberg och Josefsson (2009) 

att stress kan påverka patientsäkerheten. Om patientinflödet överstiger vad personalen klarar 

av att hantera upplever sjuksköterskor att det känns stressigt. Känslan av frustration när 

sjuksköterskor upplever tidsbrist för patienterna orsakade stress hos sjuksköterskorna. Att 
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arbeta på en akutmottagning innebär både glädje och sorg, arbetet kan vara frustrerande och 

påfrestande. Sjuksköterskorna ska kunna utföra snabba bedömningar, göra prioriteringar och 

ha kontroll för att upptäcka eventuella försämringar (Bergman et al., 2009). Patientsäkerhet 

kräver enligt Emanuel et al. (2008) att all sjukvårdspersonal ska arbeta mot att hela tiden 

tänka patientsäkerhet. I South Carolina beskriver Benedicto (2017) att om personalen är 

oengagerade, utbrända och trötta kan det skada patienterna. Genom att engagera personalen i 

förändringsarbeten och stärka ledarskap samt patientsäkerhetskulturen på arbetsplatsen menar 

författaren att det leder till förbättringar inom dessa områden. Att arbeta i team och att 

tillsammans identifiera olika situationer som kan vara skadliga för patienterna är nödvändigt. 

Ofta straffas personalen efter att en händelse inträffat. Istället menar författaren att de ska 

arbeta mer preventivt. När personal får förståelse för att patientsäkerhet är av högsta prioritet 

kan de agera därefter (Benedicto, 2017). 

 

Vårdskador 

 

I Patientsäkerhetslagen [PSL] (2010:659) definieras en vårdskada som ” lidande, kroppslig 

eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata 

åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. En allvarlig 

vårdskada definieras som att den är bestående och inte ringa eller som har lett till att patienten 

fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. 

Global Trigger Tool (GTT) är en metod för strukturerad granskning av journaler som används 

för att mäta förekomsten av vårdskador inom sjukvården i Sverige sedan 2007. Detta är en 

internationell metod för journalgranskning som utvecklades i USA och som används i stor 

omfattning internationellt. Markörbaserad journalgranskning (MJG) används sedan år 2012 

och är en svensk anpassning av GTT. MJG syftar till att i journaldokumentationen identifiera 

markörer eller uppgifter som kan tyda på att en skada har inträffat (Sveriges Kommuner och 

Landsting, [SKL], 2017a). Schildmeijer, Nilsson, Årestedt och Perk (2012) konstaterar i en 

studie, som utfördes på fem olika sjukhus i södra Sverige 2009–2010, att ett stort antal 

patienter skadas inom hälso- och sjukvården. 

Fallskador 

Författaren Skog (2016) definierar ett fall som något som inträffar när en person utan avsikt 

hamnar på marken eller på golvet. Inte endast då en person ramlar eller snubblar, utan även 

om personen kanar eller glider ur en säng. Forskning visar att åtgärder för att undvika 

fallolyckor bör anpassas till olika individers behov. Upp till 60 procent av fallolyckorna kan 

enligt evidens minskas med ett tvärprofessionellt teamarbete inom slutenvården (Skog, 2016). 

Enligt resultat från Markörbaserad journalgranskning, som genomförs inom sjukvården för att 

upptäcka vårdskador, består fem procent av skadorna, orsakade av vården, av fallskador. 

Några riskfaktorer som ökar risken för att drabbas av en fallskada kan vara: påverkan av 

läkemedel, brist på eller felplacerade hjälpmedel, demenssjukdom, nedsatt syn, neurologisk 

sjukdom som Parkinson eller stroke, dålig belysning eller hala golv/skor, tidigare fall eller 

rädsla för att falla (Socialstyrelsen, 2017c). Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram 

nio åtgärdspaket för att stödja landstingen, regionerna och kommunerna. Syftet är att 

förebygga vårdskador och hitta riskområden. Åtgärdspaketen består av fallskador, infektioner 

vid centrala venkatetrar, läkemedel, munhälsa, sårinfektioner, trycksår, undernäring och 

urinvägsinfektioner (SKL, 2017b). I en studie utförd i USA av författarna Gray-Miceli, 

Mazzia och Crane (2017) deltog 38 sjukhus i ett utbildnings- och träningsprogram under tre 
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tillfällen, i att förebygga fallskador. Ungefär hälften av de inkluderade sjukhusen arbetade 

redan aktivt med fallprevention. Resultatet visar att användning av coachning, mentorskap, 

evidensbaserad kunskap och träning bidrog till att fallskadorna minskade. Tidigare 

rapporterades fallskador med 3,56 fallskador per 1000 patienter men efter utbildningen hade 

det minskat till 1,7 fallskador per 1000 patient (Gray-Miceli et al., 2017).  

 

Omvårdnad 
 

Enligt författaren Church (2016) har det har nu gått tre årtionden sedan omvårdnad officiellt 

erkändes som en egen kompetens. Under den tiden har definitionen av omvårdnad debatterats 

flitigt. Omvårdnaden har ändrats med tiden till att i dag vara en teknologiskt berikad 

profession. Dagens omvårdnad innebär ett kontinuerligt lärande och att införliva 

evidensbaserad forskning i det praktiska arbetet vilket skall baseras på att sjuksköterskan ger 

en patientcentrerad omvårdnad. Det mest väsentliga är att bibehålla en stabil grund samt en 

övergripande förståelse för kärnverksamheten omvårdnad för att kunna ge en högkvalitativ 

omvårdnad till varje patient (Church, 2016). Enligt Rogers (1992) är den vetenskapliga delen 

av omvårdnad ett omdebatterat och svårdefinierat ämne. Det råder delade meningar om vad 

som ingår i vetenskapen, vilka som förväntas ha kunskaper inom vetenskapen och inte minst 

verkar omvårdnad som vetenskap vara svårt för allmänheten att förstå. Omvårdnad definieras 

ofta som ett verb, något sjuksköterskan gör, hellre än något som sjuksköterskan vet och kan. 

Utifrån denna definition skulle omvårdnad vara något sjuksköterskan spontant gör mer än 

kunskap som är baserad på vetenskap. Det är viktigt att belysa att omvårdnad baseras på 

beprövad omvårdnadsvetenskap, som tillämpas av sjuksköterskor som är utbildade och 

specialiserade inom området, och inte av vem som helst som har empati och medkänsla för 

andra människor (Rogers, 1992). 

Omvårdnaden definieras som sjuksköterskans eget ansvarsområde. Omvårdnaden utgår från 

en humanistisk människosyn med ett existentiellt synsätt där människan är aktiv och en del i 

ett sammanhang (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Omvårdnad har en etisk dimension 

vilket innebär att en vårdare skall arbeta på ett sätt som säkerställer patientens integritet, 

autonomi och värdighet relaterat till att patienten är i en beroendeställning till vårdaren som 

innehar befogenheter och kunskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). International 

Council of Nurses (ICN) antog den första etiska koden för sjuksköterskor 1953. ICN 

innefattas av 131 olika länder världen över som gemensamt strävar efter att påverka hälso-och 

sjukvårdspolitiken, garantera vårdkvaliteten och arbeta för en professionell omvårdnad. Enligt 

ICN`s etiska kod för sjuksköterskor (2014) ska sjuksköterskan övervaka och förbättra 

säkerheten för patienter och personal i vårdmiljön. Detta genom att utarbeta riktlinjer som 

främjar god vård. 

”I vårdens natur ligger respekt för mänskliga rättigheter, inklusive kulturella 

rättigheter, rätten till liv och egna val, till värdighet och att bli bemött med 

respekt. Omvårdnad ska ges respektfullt, oberoende av ålder, hudfärg, tro, 

kulturell eller etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell 

läggning, nationalitet, politiska åsikter eller social ställning. Sjuksköterskan 

erbjuder vård till enskilda personer, familjer och allmänheten samt samordnar 

sitt arbete med andra yrkesgrupper”. (ICN 2014, s.3) 
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Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) fastställer att vården skall ges på lika villkor och 

med respekt för den enskilda individens värdighet vilket framkommer i Kap 3, §1. I lagen 

framgår att omvårdnadsarbetet innebär medicinskt förebyggande åtgärder tillsammans med 

utredning samt behandling av sjukdomar och skador. För att kunna ge den goda vården ska 

det finnas lämplig utrustning och tillgänglig personal. Patientsäkerhetslagen (2010) beskriver 

att sjuksköterskan är skyldig att utföra ett systematiskt arbete i säkerhetssyfte för att kunna 

förebygga vårdskador och undvika negativa händelser. 

Enligt Mickey Bladh och Van Leeuwen (2017) är det nödvändigt för en sjuksköterska att 

behandla patienter med respekt och att få dem att känna sig bekväma. Första intrycket är 

viktigt och sjuksköterskor har oftast inte tiden till att rätta till om första intrycket blir fel. Ett 

professionellt bemötande gör att patienterna känner sig trygga och medför att patienterna litar 

på sjuksköterskans förmåga att ge effektiv och säker vård. Att kommunicera tydligt och 

lättförståeligt till patienterna är enligt författarna det bästa och relationen mellan patient och 

sjuksköterska börjar med att sjuksköterskan presenterar sig med namn och befattning. Det är 

också av vikt att sjuksköterskan håller sina löften att komma tillbaka till patienten på utlovad 

tid. Medkänsla och ödmjukhet är essentiellt. Sjuksköterskans gyllene regel är att behandla 

andra som du själv vill bli behandlad. I slutet av dagen kommer patienterna inte ihåg vad du 

sade eller gjorde utan hur du fick dem att känna sig (Mickey Bladh & Van Leeuwen, 2017).  

  

Sjuksköterskans och akutsjuksköterskans roll och kompetensbeskrivning  

 

Enligt Riksföreningen för akutsjuksköterskor (2017) har sjuksköterskan har fyra 

grundläggande ansvarsområden. Dessa är att; främja hälsa, återställa hälsa, förebygga 

sjukdom och lindra lidande. Sjuksköterskan ska respektera de mänskliga och kulturella 

rättigheterna, rätten till liv och egna val, rätten till värdighet samt att som sjuksköterska ha ett 

respektfullt bemötande. Akutsjukvården klassas som en högriskmiljö eftersom flera olika 

arbetsprocesser pågår samtidigt. Sjuksköterskan ska kunna bedöma, prioritera och omvärdera 

en persons tillstånd vilket medför att det ställs höga krav på sjuksköterskan för att garantera 

en säker vård (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2017). 

I en intervjustudie utförd av Kazimiera Andersson, Willman, Sjöström-Strand, och Borglin 

(2015) där syftet var att beskriva sjuksköterskors perspektiv på vård redovisades fyra olika 

sätt att se på vård; personcentrerad vård, se till patienternas bästa, omvårdnad och vård som 

sammanflätas till ett innehåll.  Att se hela patienten och hur sjukdomen påverkar deras liv 

ingick under den personcentrerade vården. Att försöka skydda patienten från onödigt lidande 

och att vägleda patienter genom ett samspel med andra yrkeskategorier var exempel på att se 

till patienternas bästa (Kazimiera Andersson et al., 2015). En diskussion inom 

sjuksköterskeyrket gällande omvårdnad och personcentrerad vård är viktig säger författarna 

Cusack och Gebbie (2015). En litteraturstudie genomfördes i Australien där 31 artiklar 

inkluderades, för att få till en diskussion och debatt om att anpassa vårdstandarden i extrema 

förhållanden. Kategorier i litteraturen identifierades som till exempel yrkesutövning, etiska 

förväntningar, folkhälsa, information och resursplanering. Litteraturstudien visade att det är 

engagemang, vägledning och professionell omvårdnad under extrema förhållanden som kan 

utvecklas och integreras inom sjukvården i Australien (Cusack & Gebbie, 2015). 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att specifik kompetens för den legitimerade 

sjuksköterskan är omvårdnad. Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar för samt är 
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arbetsledare i omvårdnadsarbetet både mot patienter och anhöriga samt gentemot andra 

medarbetare i omvårdnadsteamet. Vidare ska den legitimerade sjuksköterskan ha kunskap om 

medicinsk vetenskap och beteendevetenskap av vikt för patientens omvårdnad samt förståelse 

för hållbar utveckling inom sjukvården. Arbetet ska utföras i enlighet med gällande lagar, 

författningar och andra styrdokument för hälso- och sjukvården. Hen har ett eget ansvar för 

sin kompetensutveckling och för sin utövning av sjuksköterskeyrket (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Riksföreningen för akutsjuksköterskor (2017) beskriver att en 

Specialistsjuksköterska inom akutsjukvård ska ha en bred beredskap inför oväntade och 

oförutsägbara händelser. Omvårdnaden ska utföras på ett professionellt sätt och oavsett 

allvarlighetsgrad baseras på evidens och bästa praxis. En akutsjuksköterska bör kunna 

identifiera livshotande tillstånd genom symtom och tecken. Ibland behöver 

akutsjuksköterskan självständigt påbörja medicinsk utredning och påbörja behandling. Att 

sortera, prioritera och bedöma vårdbehov samt adekvat vårdnivå för att säkerställa en god och 

säker vård kräver specialkompetens (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2017).   

 

Akutsjukvård 

Enligt Socialstyrelsens författningssamling [SOSFS] (2008) definieras akutsjukvård på 

följande sätt; ”akutsjukvård omfattar förmåga att under begränsad tid, och med begränsad 

bakgrundsinformation om patienten, tillämpa breda differentialdiagnostiska kunskaper och 

kunna prioritera och koordinera vårdinsatser utifrån patientens tillstånd och tillgängliga 

resurser” (SOSFS, 2008, s.6). Riksföreningen för akutsjuksköterskor [SENA] (2017) har 

kommit ut med en kompetensbeskrivning som beskriver att akutsjukvård är att ta hand om 

och vårda personer med akut ohälsa. Vården ska finnas tillgänglig 24 timmar om dygnet i hela 

Sverige. Akutsjukvården är ett teamarbete mellan all sjukvårdspersonal. Det är flera 

synkroniserade arbetsprocesser som samordnas med varandra för att snabbt kunna bedöma, 

prioritera och re evaluera olika personers tillstånd. Akutsjukvården tillhör ingen egen 

organisation utan fortlöper under dygnets alla timmar inom samtliga verksamheter 

(Riksföreningen för akutsjuksköterskor [SENA], 2017). 

Akutsjukvården är enligt författarna Hirshon et al. (2013) uppbyggt av sex olika delar. 

Författarna förklarar att inom trauma och akutoperationer innefattas individer med akuta 

kirurgiska behov som till exempel en blindtarmsoperation. Akuta livshotande medicinska, 

eventuellt blivande kirurgiska åtgärder. Det kan vara patienter med hjärtinfarkt eller 

cerebrovaskulära olyckor. Akutsjukvård som bedrivs utanför sjukhuset, oftast genom drop-in, 

kan kallas urgent care. Stabiliserande behandling innan slutgiltig behandling utförs som till 

exempel att vätska upp en patient inför en väntande operation. Den prehospitala vården är 

ambulanspersonal som till exempel ger vård initialt innan de anländer till akutsjukvården 

inom sjukhuset. Specialiserad vård, till exempel intensivvård, av patienter med livshotande 

tillstånd som kräver en högre vårdnivå och en kontinuerlig övervakning. Akutsjukvård 

innefattar olika delar i sjukvården och det är viktigt att eliminera tron på att det endast är 

ambulanstransporter som är akut. Akutsjukvård bedrivs dagligen på flera olika platser som 

behöver omedelbara insatser, omfördelning av resurser för att minimera att liv hotas eller att 

patienter dör (Hirshon et al., 2013). 

Författarna Pines et al. (2007) har gjort en studie i USA med både sjuksköterskor och 

patienter där de förutsatte att överfulla akutsjukvårdsavdelningar skulle ha en påverkan på 

patientvården. Både sjuksköterskor och patienter uppfattade att omvårdnaden fick 

kompromissa i förhållande till ju längre de väntade i väntrummet. Ur patientens perspektiv 
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upplevde de att även att ligga på en brits i korridoren hade negativ påverkan på omvårdnaden 

(Pines et al., 2007). I Danmark är en studie gjord på en akutvårdsavdelning av Kirk och 

Nilsen (2016), där de undersökte hur flödeskulturen kunde påverka användandet av 

evidensbaserat framtaget material för att göra en nutritionsscreening och för att följa de 

kliniska riktlinjerna gällande mätande av vitala parametrar, Modified Early Warning Score 

[MEWS]. Otillräcklig tid för att implementera olika riktlinjer upplevde personalen som ett 

problem. Att vara professionell på en akutvårdsavdelning, ansågs av andra 

akutvårdsinrättningar och av ledningen, som att se till att flödeskulturen upprätthålls och att 

kunna prioritera rätt. Ifall flödet stoppades på grund av att dessa vetenskapsbaserade riktlinjer 

användes, trots att personalen visste att de förväntades sätta sig in i, förstå och implementera 

dessa riktlinjer, tenderade detta till att riktlinjerna inte användes. En akutvårdsavdelning är en 

plats där det är hög aktivitet och där det sker oförutsedda händelser som måste prioriteras 

(Kirk & Nilsen, 2016). 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), ansvarar för kontroll över verksamheter inom 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Där ingår bland annat att se över 

akutmottagningarnas patientsäkerhet. I en rapport har IVO sammanställt resultat från 

observationer som gjordes 2014 i avdelning Mitt (Dalarna, Gävleborg, Södermanland, 

Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro) där alla sju akutmottagningar granskades. 

Resultatet var både oroväckande och alarmerande och det konstaterades att patientsäkerheten 

är beroende av flera samverkansfaktorer. Risker för patientsäkerheten var bland annat ökat 

antal patienter, hög arbetsbelastning och långa arbetspass, vårdplatsbrist, bristande 

kompetens, otillräcklig bemanning, dåliga lokaler med mera. Patienterna blir kvar på 

akutmottagningarna och riskerar fördröjda diagnoser, övervakningsbrister samt risk för 

felprioriteringar, på grund av att det inte finns vårdplatser. Lokalerna på akutmottagningarna 

är inte anpassade för detta. IVO rapporten 2014 beskriver att tillströmningen av patienter till 

akutmottagningarna konstant ökar. Antal besökande var cirka 2.5 miljoner i Sverige under 

2014. Patienter som är över 80 år står endast för 10 procent av ökningen och de svarar för 20 

procent av ökningarna av antalet inläggningar. Det ökade patientflödet och bristen på 

funktionella lokaler ses som en patientsäkerhetsrisk (Inspektionen för vård och omsorg, 

2014).  

 

Problemformulering 
 

Att upprätthålla hög patientsäkerhet och minska antalet vårdskador är en stor utmaning för 

akutsjukvården. Socialstyrelsen (2017a) beskriver att patientsäkerhet innebär att patienterna 

inte ska skadas i samband med de åtgärder som genomförs, eller att omvårdande åtgärder 

uteblir inom hälso- och sjukvård. En hög arbetsbelastning och otillräckliga resurser på 

akutvårdsavdelningarna exempelvis på grund av personalbrist och ansvar för ett stort antal 

patienter, kan medföra ökad risk för vårdskador och äventyra patientsäkerheten. För att 

sjuksköterskor bättre ska kunna tillgodose patienters behov och upptäcka eventuella 

försämringar av patienters tillstånd och förebygga vårdskador samt öka patientsäkerheten kan 

timsrundor implementeras. Det är därmed av vikt inför en implementering att undersöka och 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta utifrån timsrundor. 
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SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av timsrundor ur 

patientsäkerhetsperspektiv inom akutsjukvård. 

METOD 

Design 

 

Då syftet var att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter inkluderades både kvalitativa och 

kvantitativa studier i föreliggande litteraturöversikt. En litteraturöversikt är att systematiskt 

söka efter information, att kritiskt granska material och därefter sammanställa information 

inom det valda problemområde alternativt ämne som valts att studera (Forsberg & 

Wengström, 2016). Arbetet har följt flödesschemat från Polit och Beck (2017) se figur 1.  

Steg ett var att formulera ett syfte och eventuella frågeställningar. Att göra en 

litteraturöversikt är som att göra en helt ny studie som börjar med att formulera en fråga, 

planera hur sökningen går till samt vilka nyckelord och vilka databaser som ska användas. Ett 

tidigt steg är att hitta relevant litteratur till studien, urval ett, som består i att läsa ytligt en stor 

mängd material som därefter leder till urval två, vilket består i de artiklar som ingår i studien 

och svarar på syftet. I urval tre görs en granskning av kvalitén i studierna. Sökningen bestod i 

att leta artiklar i olika databaser. Materialet bör läsas kritiskt i sin helhet och granskas 

gentemot syftet. Efter att en kritisk granskning och utvärdering av studierna gjorts analyseras 

informationen och kategorier letas. Slutligen sammanställs innehållet av materialet. För att få 

en sanningsenlig bild av forskningen är det viktigt att läsarna får en opartisk och organiserad 

bild av den senaste evidensen inom ämnet. Fakta har sökts enligt flödesschemat som 

presenteras nedan (Polit & Beck, 2017). Se figur 1. 

 

Formulera ett syfte och 
eventuella 

frågeställningar

Planera sökningen, 
identifiera nyckelord 

och bestäm vilka 
databaser som ska 

användas

Sök efter användbara 
referenser 

Välj ut relevanta källor
Läs det utvalda 

materialet
Leta efter evidens i 

materialet

Kritiskt granska och 
utvärdera studierna

Analysera och integrera 
information samt sök 

efter teman

Förbered för att kritiskt 
summera innehållet



  

  

  

10 

 

Figur 1. Flödesschema för en litteraturöversikt, inspirerad av Polit & Beck (2017, s.89) 

 

 

Urval 
 

I en litteraturöversikt var det av största vikt att det fanns tillräckligt med studier gjorda för att 

de skulle kunna utgöra ett underlag för vidare studier (Forsberg & Wengström, 2016). Det är 

viktigt att bestämma vilka artiklar som skulle inkluderas eller exkluderas (Polit & Beck, 

2017). Enligt Rosén (2017) var det viktigt att redovisa vilka och varför vissa artiklar 

exkluderades. Skäl till denna exkludering beskriver Rosén kan vara dubbelpublikation, hur väl 

de överensstämde mot syftet och att de kanske inte var representativa för det urvalsunderlag 

som studerades. Litteraturöversikt valdes och originalartiklar inkluderades. Författarna valde 

även att exkludera artiklar som inte motsvarade inklusionskriterierna eller inte svarade på 

syftet. 

Författarna till föreliggande studie startade med att formulera ett syfte. Sökningar utfördes i 

PubMed och CINAHL där användbara referenser letades. I sökningen valde författarna bort 

artiklar över tio år och äldre förutom den manuella sökningen där en artikel inkluderades även 

om den var äldre än tio år. Artiklar som inkluderades var på engelska och att de skulle vara 

peer reviewed. Enligt Polit och Beck (2017) bör urvalet i en litteraturöversikt utföras i flera 

steg för att hög kvalitet av litteraturöversiktens underlag ska säkerställas. En litteraturöversikt 

är att genomföra en helt ny studie där svar på en ny fråga eftersträvas (Polit & Beck, 2017). 

Vetenskapliga originalartiklar som är publicerade från 2007 och framåt inkluderades till 

resultatet. Både kvalitativa, kvantitativa och mixade studier, tillgängliga i fulltext, och som 

svarade på studiens syfte inkluderades.  Exkludering skedde av artiklar som inte svarade på 

syftet och om det fanns dubbletter av samma artikel i flera databaser. Artiklar som är 

publicerade före 2007, samt om de ej var vetenskapligt granskade exkluderades. Artiklar som 

var skrivna på andra språk än svenska eller engelska exkluderas. Manuell sökning utfördes 

och en artikel, äldre än 10 år inkluderades (Meade et al., 2006). 

 

Datainsamling 

 

Sökningen av artiklar gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. PubMed är en databas 

som innefattar medicin och omvårdnad. CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Litterature) är en databas som innefattar omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi 

(Forsberg & Wengström, 2015). Litteratursökning ska innehålla kombinationer av indexord 

som ska vara anpassade efter de olika databaserna. Dessa indexord kunde sedan kombineras 

med olika booleska termer som AND och OR beroende på de olika databaserna. CINAHL 

använder sig av subject headings och PubMed har MeSH termer (Kristensson, 2014). I de 

båda databaserna har samma sökord använts se tabell 1 och 2. Antalet träffar i PubMed kan 

ses i tabell 1. Sökningen som gjordes i CINAHL hade flera artiklar som redan valts ut från 

PubMed och de redovisas som dubbletter i tabell 2. Enligt författaren Henricson (2017) borde 

studier med samma design om möjligt väljas för att öka studiens trovärdighet. Författarna 

Whittmore och Knafl (2005) beskrev att blandade metoder i den integrerade analysen borde 
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med fördel användas då det har potential att minska fel och fördomar i litteraturöversikten 

genom att visa komplexiteten som finns i alla hälsovårdsproblem.  

 

Artikelsökningar skedde i flera olika steg. Första sökningen utfördes i samband med 

handledning i databassökning på Sophiahemmets Högskolas bibliotek där båda författarna till 

föreliggande studie deltog. Initialt utfördes sökningarna i PubMed med MeSH-termerna 

”hourly rounding” och ”intentional rounding”. Därefter utvidgades sökningarna till flera 

sökord, se tabell 1. Artiklarnas abstract lästes först. De artiklar som kunde svara på studiens 

syfte beställdes i fulltext. Artiklarna delades upp och lästes detaljerat. De artiklar som kunde 

inkluderas i studien lästes därefter av båda författarna. Nästa sökning utfördes i CINAHL med 

samma nyckelord som föregående sökning (Major subjects). Vid sökningen i CINAHL 

upptäckte författarna att de flesta av artiklarna redan inkluderats vid sökningen i PubMed och 

därav anges de som dubletter, se tabell 2. Samma förfarande som vid sökningen i PubMed 

gällande granskning och bearbetning av artiklarna genomfördes. Samtliga sökningar i båda 

databaserna utfördes av båda författarna tillsammans.  
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Tabell 1. Databassökning  

 

Databas 

PubMed 

Datum 

171209 

Sökord Begränsningar 

(Filter, Limits) 

Antal  

träffar 

(n) 

Relevanta 

Abstracts 

(n) 

Granskade 

artiklar i 

fulltext 

(n) 

Inkluderade 

artiklar 

(n) 

 

1 Hourly 

rounding 

Fulltext, 10 år, 

humans, 

engelska 

26 10 10 5 

2 Intentional 

rounding 

Fulltext, 10 år, 

humans, 

engelska 

36 11 11 4 

3 Hourly 

rounding 

OR 

intentional 

rounding 

AND 

nurses 

Fulltext, 10 år, 

humans, 

engelska 

21 2 2 3 

4 Hourly 

rounds 

AND 

nurses 

Fulltext, 10 år, 

humans, 

engelska 

10 3 3 2 

5 Hourly 

Rounding 

OR 

Intentional 

Rounding 

AND 

Nurses 

AND 

Patient 

safety 

Fulltext, 10 år, 

humans, 

engelska 

4 4 4 0 från denna 

sökning, 

dubletter 

6 Nursing 

rounds 

AND 

Patient 

safety 

Fulltext, 10 år, 

humans, 

engelska 

4 2 2 1 
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Totalt   91 32 32 15 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Databassökning    

Databas 

CINAHL 

Datum 

180114 

Sökord Begränsningar 

(Filter, 

Limits) 

Antal  

träffar 

(n) 

Relevanta 

Abstracts 

(n) 

Granskade 

artiklar i 

fulltext 

(n) 

Inkluderade 

artiklar 

(n) 

 

1 Hourly 

rounding 

Fulltext, 10 

år, peer 

Reviewed, 

humans, 

engelska 

9  (5 

dubletter) 

1 

1 1 

2 Intentional 

rounding 

Fulltext, 10 

år, peer 

Reviewed, 

humans, 

engelska 

6  (4 

dubletter) 

2 

1 1 

3 Hourly 

rounding 

OR 

intentional 

rounding 

AND nurses 

Fulltext, 10 

år, peer 

Reviewed, 

humans, 

engelska 

13 (11 

dubletter) 

2 

1 0 

4 Hourly 

rounds AND 

nurses 

Fulltext, 10 

år, peer 

Reviewed, 

humans, 

engelska 

1 (1 

Dubblett) 

0 

0 0 

5 Hourly 

Rounding 

OR 

Intentional 

Rounding 

AND 

Nurses 

AND 

Patient 

safety 

Fulltext, 10 

år, peer 

Reviewed, 

humans, 

engelska 

13 (11 

dubletter) 

2 

2 0 
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6 Nursing 

rounds AND 

Patient 

safety 

Fulltext, 10 

år, peer 

Reviewed, 

humans, 

engelska 

1 (1 

dubblett) 

0 

0 0 

Totalt   43 7 5 2 

 

 

 

 

 

 

Bedömning och klassificering 

Enligt Rosén (2017) ska granskningsmallar vara ett stöd i granskningsförfarandet där kvalitet 

på artiklarna bestäms. Värderingen av kvalitén delas ofta in i tre grupper; låg, medel eller hög 

med tanke på hur pass väl de uppfyller kraven på kvalitet. Sophiahemmets Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats användes, modifierad utifrån  Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani och Stoltz (2011) se bil 1. Willman, Bahtsevani, 

Nilsson och Sandström (2016) beskrev att vid en kritisk granskning av en litteraturöversikt 

bör vissa frågeställningar klargöras som till exemp el om översiktens resultat är trovärdiga, är 

resultaten till någon hjälp i det kliniska arbetet och vilka är de funna resultaten. För att avgöra 

kvalitén på litteraturöversikten är det viktigt att vissa delar finns med  som till exempel att alla 

relevanta undersökningar inom området är insamlade, att  forskningsfrågan är klar och tydlig, 

och att rätt sorts studier är inkluderade (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016).  

 

Artiklarna som hittades granskades kritiskt och utvärderades enligt flöderschemat (Polit & 

Beck, 2017) se figur 1. Artiklarna fördes initialt in i en mall med samtliga träffar angivna. 

Abstrakten lästes och de intressanta artiklarna skrevs ut eller beställdes i fulltext. Initialt 

delade författarna till föreliggande studie upp fulltextartiklarna för att i nästa steg granskas av 

båda författarna. Artikelmatrisens rubriker skrevs på ett separat papper för varje artikel och 

texten fördes in i matrisen (bilaga 2). Under själva införandet i artikelmatrisen till arbetet var 

författarna alltid tillsammans för att diskutera innehållet och kvalitéten av artiklarna. 

Författarna till föreliggande studie valde samstämmigt de artiklar som inkluderades. De 

artiklar som inkluderades lästes av båda författarna till denna litteraturöversikt i enlighet med 

det som Rosén (2017) beskriver.  

Grupphandledning beskriver Henricson (2017) kan bidra till att studien är vetenskapligt 

grundad genom att studiekamraterna gav återkoppling. Författarna till föreliggande studie 

deltog i grupphandledning vid fem tillfällen då två andra författare läste och opponerade på 

föreliggande studie vid varje grupphandledning vilket bidrog till ett stöd vid analysens 

utformning. Grupphandledningen gjorde att arbetet framskred med hjälp av andra studenters 

och handledares synpunkter. 

 

Integrerad analys  

För att få en mer övergripande förståelse för ett visst fenomen eller hälso- och 

sjukvårdsproblem användes en integrerad granskning. En integrerad analys är att resultatet 

vävs ihop för att åskådliggöra ämnet och ge svar på den aktuella frågeställningen (Jakobson, 

2011). Kristensson (2014) beskriver att en integrerad analys möjliggör att på ett överskådligt 
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sätt presentera resultatet.  Att stegvis tolka, utforma, organisera och analysera resultatet av 

studierna är syftet med en dataanalys, för att komma till ett resultat (Polit & Beck, 2017).  

Författarna till föreliggande studie valde att analysera och integrera information samt sökte 

efter kategorier i enlighet med Polit och Beck´s figur 1 (2017, s.89). Kategorierna valdes 

gemensamt och samstämmigt av författarna till föreliggande studie. Kategoriernas rubriker 

har omarbetats under resultatanalysen för att förtydliga resultatet med stöd genom 

grupphandledningen. Det är oetiskt att inte redovisa alla resultat, både de som stöder 

respektive inte stöder teorin (Forsberg & Wengström, 2016). Enligt Whittmore och Knafl 

(2005) sammanfattar en integrerad analys tidigare empirisk eller teoretisk litteratur inom 

området. Gällande dataanalys med integrerad metod beskriver författarna hur forskning kan 

integreras av olika metoder för att stärka litteraturöversikten. I enlighet med författarna 

kategoriserades, initialt bredare kategorier som senare smalnades av till mindre specifika 

kategorier. Artiklarna analyserades genom att systematiskt leta de olika kategorier som till 

slut presenterades i enlighet med Whittemore  och  Knafl (2005).  Vidare diskuterades 

artiklarnas innehåll samt antalet och benämningen av kategorierna tills enighet nåddes som 

rekommenderas av Sandelowski (1998).   

  

Forskningsetiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet har givit ut en rapport om God Forskningssed (2011) där de bland annat 

skrev om att det ska tydligt framgå ett syfte med studien samt att det ska finnas ordning och 

struktur i den redovisade rapporten. Grunden i alla vetenskapliga arbeten är enligt Kjellström 

(2017) ärlighet. Att förvränga och medvetet vilseleda kallas oredlighet. Det gäller att 

presentera data utan att utesluta resultatet i artiklar som motsäger den egna teorin och 

hypotesen. Att kopiera någon annans arbete utan att ange källan kallas plagiat. Plagiat är 

förbjudet och källor ska anges för att kunna härledas till originalkällor. När en studie ska 

göras är det av vikt att ställa frågan: ”För vem är forskningen värdefull och på vilket sätt?” 

(Kjellström, 2017, s. 65). En annan viktig aspekt är om forskningen kommer att leda till ny 

kunskap som är användbar för samhället (Kjellström, 2017). I God Forskningssed (2011) 

förklarar de oredlighet som övertramp som till exempel att stjäla någon annans idéer, kopiera 

andras texter, förfalskning med mera. Även förtal, sexuella trakasserier och andra oetiska 

beteenden ingår i begreppet oredlighet (God Forskningssed, 2011).  Forskningsetiska 

överväganden som behöver göras vid en litteraturöversikt är att endast studier där korrekta 

etiska överväganden har gjorts ska inkluderas. Alla artiklar som inkluderas där timsrundor 

införts ska redovisas och sparas i tio år oavsett resultat (Forsberg & Wengström, 2016). 

Inom kvalitativ forskning, enligt Forsberg och Wengström (2016), tolkas data och det är 

viktigt att förförståelsen redovisas så att läsaren kan avgöra hur tolkningen påverkats av den. 

Forskarna ska grundligt redovisa resultaten och ett krav är att alla vetenskapliga studier ska 

etiska överväganden göras. Förförståelse, det vill säga den kunskap som forskarna har inom 

ämnet ska redovisas och även redogöra för tankar som eventuellt förändrats under resans gång 

(Forsberg & Wengström, 2016). Enligt Öhlén (2017) kan förförståelsen vara både fördomar 

men även en möjlighet till att skapa ny kunskap. Enligt Solbue (2011) beskriver författaren 

sina omedvetna attityder och hur de kan påverka forskningen. Det är viktigt att försöka förstå 

sina egna förutfattade meningar och på så sätt stå utanför studien och inte påverkar 

dataanalysen (Solbue, 2011). En av författarna, till föreliggande litteraturöversikt, arbetar på 

en akutmottagning där de infört timsrundor och den andra författaren arbetar som chef på en 
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kirurgisk vårdenhet där inte timsrundor har ett namn men där innebörden av timsrundor utförs 

regelbundet. 

 

 

 

RESULTAT  

Den integrerade analysen i denna litteraturöversikt presenterades med 18 vetenskapliga 

artiklar som svarade på litteraturöversiktens syfte. Av dessa artiklar var åtta kvalitativa, tre 

kvantitativa och sju mixade studier. Dataanalysen resulterade i fyra kategorier; förbättrad 

kommunikation, ökad vårdkvalitet, minskning av vårdskador och timsrundor ökar tryggheten. 

 

Förbättrad kommunikation 

 

I en studie beskrev Dix, Phillipps och Braide (2017) vikten av en noggrann implementering 

och att få personalen engagerad för att nå framgång med timsrundor. Resultatet av studien 

visade att personalen initialt upplevde att de hade mindre tid hos patienterna och vid den 

andra mätningen rapporterades en tydlig förbättring. Sjuksköterskorna upplevde att 

klagomålen från patienterna minskade och patientsäkerheten ökade genom att fallen och 

antalet trycksår minskade. Omvårdnaden i stort blev mer granskad (Dix et al., 2017). I en 

studie av Kirk och Kane (2016) beskrev sjuksköterskorna att timsrundor bidrog till att 

patienterna upplevde förbättrad kommunikation med personalen och minskad oro eftersom de 

visste att personalen skulle återkomma. Att implementera timsrundor medförde en bättre 

kommunikation mellan personalen, patienterna och anhöriga (Kirk & Kane, 2016). 

Författarna Aboumatar et al. (2015) ville med studien identifiera lovande metoder för att 

förbättra personalens patientfokus och se hur dessa utmaningar löstes. Studien visade att 

genom timsrundor och förbättrad kommunikation till patienterna, förbättrades patienternas 

upplevelse av vistelsen på sjukhuset. Det var viktigt att all personal följde de framtagna 

riktlinjerna för att nå framgång (Aboumatar et al., 2015). I studien av Tucker, Bieber, 

Attlesey-Pries, Olson & Dierkhising,(2011) förstod inte sjuksköterskorna varför de skulle 

delta i undersökningen gällande timsrundor eller varför deras avdelning valdes ut att ingå i 

undersökningen. Eftersom syftet och implementeringen av timsrundor inte varit förankrat 

bland sjuksköterskorna funderade de på om de gjort något fel. Sjuksköterskorna såg hela 

undersökningen som ytterligare en belastning i och med att flera förändringsarbeten pågick 

samtidigt på avdelningen. Sjuksköterskorna upplevde att dokumentationen var besvärlig och 

att det innebar dubbeldokumentation vilket bidrog till bristfällig följsamhet till fastställda 

dokumentationsrutiner. 

 

Ökad vårdkvalitet 
 

Flera författare visade i resultatet att timsrundor enligt personalen bidrog till att förbättra 

omvårdnaden (Aboumatar et al., 2015; Ford, 2010; Daniels, 2016; Flowers et al., 2016; 

Gardner, Woollett, Daly & Richardson, 2009; Goldsack, Bergey, Mascioli & Cunningham, 

http://shh.diva-portal.org/smash/get/diva2:874862/FULLTEXT01.pdf#page=2
http://shh.diva-portal.org/smash/get/diva2:874862/FULLTEXT01.pdf#page=2
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2015; Kirk & Kane, 2016). En studie utfördes på ett universitetssjukhus i England av Kirk och 

Kane (2016) där syftet var att undersöka sjuksköterskornas utförande av timsrundor på en 

akutvårdsavdelning. De intervjuade sjuksköterskorna upplevde att timsrundor bidrog till att 

snabbare upptäcka om patienternas tillstånd försämrades och även att omvårdnaden av 

patienterna förbättrades. I en studie gjord i Australien av författarna Gardner et al. (2009) där 

syftet var att testa en modell som hade potential att påverka omvårdnaden och 

patientsäkerheten men även att minska utbrändhet och hög personalomsättning hos 

sjuksköterskor. Resultatet visade bland annat att sjuksköterskorna upplevde en förbättring i 

omvårdnadskvaliteten med timsrundor som i sin tur kunde leda till ökad patientnöjdhet och 

ökad patientsäkerhet. På båda enheterna där undersökningen utfördes var patientsäkerheten 

redan en viktig punkt. I studien av Ford (2010) beskrev sjuksköterskor att patienterna 

upplevde att genom att timsrundor implementerats fick de överlägsen vård av vårdpersonalen 

och de upplevde tillfredställelse av att personalen hade tid att lyssna. Författarna Deitrick, 

Baker, Paxton, Flores och Swavely (2012) visade i sin studie att varken medarbetare eller 

administratörer upplevde att patientsäkerheten påverkades av att timsrundor införts. 

I en studie av Dix et al. (2017) beskrevs initialt att personalen upplevde att patienterna var 

mindre nöjda gällande den omvårdnad timsrundorna gav. Personalen upplevde också att de 

spenderade mindre tid hos varje patient. Författarna beskrev att vid den senare uppföljningen 

rapporterade personalen en tydlig förbättring av nöjdheten hos patienterna i och med att 

omvårdnaden blev mer granskad. En sjuksköterska upplevde att fall, klagomål och trycksår 

minskat i och med införandet av timsrundor. Timsrundornas effekt på omvårdnaden i stort 

beskriver Goldsack et al. (2015) med att 94 procent av personalen på enhet ett inte upplevde 

att timsrundor hade en positiv eller en starkt positiv effekt på omvårdnaden. På enhet två 

upplevde 25 procent av personalen att timsrundorna hade en positiv inverkan på omvårdnaden 

i stort. Författarna Neville, Lake och LeMunyon (2012) ville med sin studie undersöka 

sjuksköterskors uppfattning om timsrundor. Resultatet visade att sjuksköterskorna värderade 

timsrundorna som värdefulla och välgörande för patienter och anhöriga. Betydligt sämre för 

sjuksköterskorna som utförde timsrundorna då utmaningarna var exempelvis dokumentation, 

stort antal patienter samt varierande kunskap hos utövande sjuksköterskor. Timsrundor 

lanserades 2006 i USA och Meade, Bursell och Ketelsen (2006) gjorde en sex veckors 

landsövergripande undersökning. Studien utfördes på 14 sjukhus och 27 vårdavdelningar 

runtom i USA. På de inkluderade vårdenheterna utförde timsrundorna varje eller varannan 

timme av personalen. Resultatet visade att patienter genom timsrundor minskade förvärvade 

trycksår, fallskador och ringningarna blev färre för att be om hjälp. Vid uppföljningen efter 1 

år hade 92,8 procent av de sjukhus som deltog i studien utökat arbetet med timsrundor till 

samtliga enheter inom sjukhuset (Meade et al., 2006). 

 

Minskning av vårdskador  
 

I flera av resultatartiklarna framkom det att införandet av timsrundor bidrog till att antalet fall 

hos patienterna minskade (Daniels, 2016; Flowers et al., 2016; Goldsack et al., 2015; Meade 

et al, 2006; Morgan et al, 2016; Nuckols, Needlman, Grogan, Liang & Worobell-Luk, 2017; 

Olrich, Kalman & Nigolian, 2012; Tucker, Bieber, Attlesey-Pries, Olson & Dierkhising, 

2012; Dix et al. 2017). I en studie som Daniels (2016) utförde eftersom patientnöjdhet och 

patientsäkerhet försämrats på sista tiden, var syftet att förbättra patientnöjdheten och 

patientsäkerheten genom att implementera timsrundor. Resultatet av studien visade bland 

annat att personalens ansvarsförmåga ökade och att sjuksköterskorna hade förmåga att 
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förbättra patientnöjdhet och patientsäkerhet med timsrundor och att fall minskade med 50 

procent. Författarna Morgan et al. (2016) utförde en studie med syftet att undersöka och 

utvärdera användandet av en speciell implementeringsstrategi gällande timsrundor för att 

förebygga fall hos patienterna. Studien visade att patienterna oftare fick besök av personalen 

efter införandet av timsrundor än innan införandet och att personalen upplevde att antalet fall 

minskade. För att utvärdera effektiviteten av fallprevention med timsrundor utförde Nuckols 

et al. (2017) en okontrollerad studie på två sjukhus före och efter införandet av timsrundor 

utförda av sjuksköterskor. Studien visade att på båda sjukhusen minskade fallen och även 

kostnaden vid fallskador. Det fanns flera tänkbara förklaringar till att fallen minskade på båda 

sjukhusen. Att arbeta förebyggande och att de införde regelbundna timsrundor utförda av 

sjuksköterskor kunde vara tänkbara förklaringar. I en studie av Goldsack et al. (2015) där en 

strokeavdelning (enhet ett) och en hematologi/onkologiavdelning (enhet två) undersöktes för 

att ta reda på om fallrisken minskade med timsrundor visade resultatet att 89 procent av 

personalen på enhet ett upplevde att timsrundorna var effektiva för att förebygga fall. På enhet 

två upplevde 50 procent att timsrundorna hade god effekt för att förebygga fall. Studien av 

Tucker et al. (2012) visade att vid den tidiga mätningen (12 veckor) under införandet av 

timsrundorna rapporterades positiva siffror gällande minskning av fall. Mätningen gällande 

fall vid uppföljningen 1 år efter implementeringen visade en tillbakagång som troligtvis kunde 

bero på bristfällig följsamhet hos sjuksköterskorna. 

Flera författare (Ford, 2010; Deitrick et al., 2012; Lowe & Hodgson, 2012) beskrev i 

studierna att de inte upplevde någon påverkad på fall. Under studien som Ford (2010) gjorde 

rapporterades inga fall. Sjuksköterskorna erfor att patienterna upplevde att de fick överlägsen 

vård av vårdpersonalen. Författarna Deitrick et al. (2012) studerade problem vid 

implementeringen av timsrundor på två liknande avdelningar. En neurokirurgisk avdelning 

och en traumakirurgisk avdelning där resultatet inte visade någon större minskning av antalet 

fall. Detta ansågs bero på att personalen redan innan arbetades hårt med prevention, det vill 

säga att det placerades föremål nära patienten och att ringklockan fanns i närhet för att minska 

fallrisken (Deitrick et al., 2012). I studien som Lowe och Hodgson (2012) utförde för att se 

ifall timsrundor på en högpresterande vårdavdelning kunde bidra till att minska vårdskador 

rapporterades inga fallskador av personalen under någon av perioderna. Det gick därmed inte 

att bedöma ifall timsrundor hade någon effekt på att minska fallskador. 

 

Timsrundor ökar tryggheten  
 

Ringningar “call bells” minskade med införandet av timsrundor enligt flera författare (Dix et 

al., 2017; Flowers et al., 2016; Ford, 2010; Goldsack et al., 2015; Harrington et al., 2013; 

Meade et al., 2006). I USA studerade Meade et al. (2006) frekvensen och orsakerna till att 

patienterna ringde på klockan. Studien var en nationsövergripande studie som pågick under en 

sex veckors period och en uppföljning efter ett år. Resultatet visade att personalen upplevde 

att timsrundor med förutbestämda tidsintervall gjorde att ringningar på klockan minskade 

betydligt (Meade et al., 2006). Studien av Flowers et al. (2016) där syftet var att beskriva 

implementering, användning och varaktigheten med timsrundor inom två olika vårdenheter, 

beskrev sjuksköterskor svårigheten med att införa timsrundor då personalomsättningen var 

hög, kunskapen var låg, hög arbetsbelastning samt att det fanns svårigheter med 

dokumentation. Trots detta rapporterade sjuksköterskorna att det skett en minskning av 

ringningar efter införandet av timsrundor. Författarna Goldsack et al. (2015) beskrev att på 

enhet ett var det 83 procent av personalen som rapporterade att ringningarna minskade med 
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timsrundor. På enhet två upplevde 10 procent att ringningarna minskade med timsrundor. I en 

studie av författarna Harrington et al. (2013) genomfördes en undersökning för att öka 

omvårdnaden och förbättra personalproduktiviteten, öka personalnöjdhet genom att 

implementera timsrundor. Resultatet visade att hälften av de sjuksköterskor som svarade på 

enkäten upplevde att ringningarna minskade med timsrundorna och att arbetsbelastningen 

lättade. På dagtid utfördes 50 procent av de tänkta timsrundorna och nattetid utfördes 90 

procent av rundorna. 

Flera författare rapporterade inga signifikanta skillnader i användandet av ringklockan efter 

införandet av timsrundor (Deitrick et al., 2012; Olrich et al., 2012; Tucker et al., 2012; Tzeng 

& Yen, 2009). Författarna Olrich et al. (2012) undersökte vilken effekt timsrundor utförda av 

sjuksköterskor och annan personal hade på antalet ringningar och fall. Studien visade gällande 

antalet ringningar att det lilla antalet ringningar som uppmättes gjorde det svårt att bedöma 

någon signifikant skillnad. I en studie av Tucker et al. (2012) upplevde sjuksköterskorna 

tveksamheter med varför de valdes till undersökningen gällande timsrundor då 

sjuksköterskorna upplevde att de redan svarade på ringningar. De förstod inte syftet med 

underökningen. I studien av författarna Tzeng och Yen (2009) var syftet att undersöka om 

antalet ringningar, och den tid det tog innan personalen kom till patienterna bidrog till att 

minska antalet fall. De flesta ringningar handlade om smärtlindring, problem med dropp, 

pumpar som larmar, hjälp med toalettbesök och hjälp med förflyttning. Författarna beskrev att 

kulturen på olika avdelningar snarare har betydelse för hur snabbt sjuksköterskor svarar på 

ringningar (Tzeng & Yen, 2009). 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 

Syftet med arbetet var att ta reda på sjuksköterskors erfarenheter av timrsundor ur 

patientsäkerhetsperspektiv inom akutsjukvård. I artiklarna letades positiva och negativa 

resultat utifrån de fyra kategorier som valdes för att definiera timsrundor ur 

patientsäkerhetsperspektiv. Dessa kategorier var; förbättrad kommunikation, ökad 

vårdkvalitet, minskning av vårdskador och timsrundor ökar tryggheten. Initialt fanns även 

undernäring och trycksår med i studien men valdes att exkluderas då det inte fanns tillräckligt 

med tidigare forskning inom dessa kategorier. 

Design 

Initialt övervägde författarna till denna studie att genomföra en intervjustudie. Intervjustudien 

skulle utföras på ett svenskt universitetssjukhus som infört timsrundor som arbetsmetod på 

hela sjukhuset. Det initiala syftet var att intervjua sjuksköterskor på en akutmottagning för att 

ta reda på om sjuksköterskorna upplevde att timsrundorna påverkade patientsäkerheten. Med 

hänsyn till den tidsbegränsning som förelåg valdes på rekommendation en litteraturöversikt 

som metod i stället. Författarna upplever att en intervjustudie hade kunnat bidra ytterligare till 

resultatet och givit författarna till studien en nutidsanalys av ämnet. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) bidrar en litteraturöversikt till en bred bild av tidigare forskning inom valt 

ämne. Författarna till föreliggande studie använde flödesschema, se figur 2, Polit och Beck 

(2017). Författarna upplevde att flödesschemat gav struktur till litteraturöversikten. 

Urval och datainsamling 
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Begreppet timsrundor har olika engelska översättningar och en del av dessa översättningar 

valdes, se nyckelord. Att studera sjuksköterskors erfarenheter av timsrundorna ur 

patientsäkerhetsperspektiv inom akutsjukvård var det svårt att hitta tidigare publicerade 

studier om. Ingen liknande studie som den föreliggande var tidigare utförd. De valda 

artiklarna bedömdes att vara av varierande kvalité men svarade på syftet gällande 

sjuksköterskor, timsrundor och patientsäkerhet inom akutsjukvård. Grupphandledning 

beskriver Henricson (2017) kan bidra till att studien är vetenskapligt grundad genom att 

studiekamraterna gav återkoppling. Författarna till föreliggande studie deltog i 

grupphandledning vid fem tillfällen då två andra författare läste och opponerade på 

föreliggande studie vilket bidrog till ett stöd till analysens utformning. 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) valdes databaserna PubMed och CINAHL eftersom 

de ansågs täcka stor del inom omvårdnadsforskning. Sökningar utfördes enligt Forsberg och 

wengström (2016) för att ta reda på om tillräckligt antal studier var gjorda för att ge 

författarna underlag till föreliggande studie. Enligt Polit och Beck (2017) valdes Peer 

Rewieved artiklar i de databaser där det var möjligt. Litteratursökningen gjordes så 

heltäckande som möjligt utifrån de nyckelord som valts. En bredare sökning kunde varit 

möjlig genom att söka på andra nyckelord som till exempel nursing och rounding (132 träffar 

i PubMed). Författarna övervägde detta och upplevde att träffarna gav ett stort material som 

inte kunde inkluderas till denna studie med tanke på studiens syfte. Gällande tidigare utförda 

arbeten gjorda i Sverige med liknande syfte hittades bara ett arbete där syftet var att studera 

patienternas upplevelser av att vårdas enligt timsrundors struktur (Hultman Lantz, 2016). 

I enlighet med Rosén (2017) exkluderades flera artiklar på grund av dubbelpublikation. Även 

artiklar som inte svarade på syftet exkluderades. Eftersom få studier var utförda inom ämnet 

bidrog det till att författarna till föreliggande studie även fick inkludera resultatartiklar med 

låg kvalitet. Med hänsyn till den lilla mängd forskning som fanns inom området framkom 

behovet av utökad forskning inom området. Som urvalskriterier valde författarna att inkludera 

artiklar på engelska, inte äldre än 10 år med undantag för den manuella sökning som gjordes 

gällande artikeln av författarna Meade et al. (2006). Anledningen till att denna artikel valdes 

genom manuell sökning var att det refererades till den artikeln i de flesta inkluderade 

resultatartiklarna. Ett annat urvalskriterium var att artiklarna skulle finnas publicerade i 

fulltext. De resultatartiklar som ingår i studien är från USA, England och Australien. Dessa 

valdes då de bedömdes applicerbara inom svensk sjukvård. Då samtliga inkluderade artiklar 

är skrivna på engelska fanns det en risk för feltolkning. Författarna till föreliggande studie har 

använt begreppen sjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser som sammanfattas med 

nurse`s experiences. Den engelska översättningen av både erfarenheter och upplevelser är 

eexperiences.  Artiklarna lästes av båda författarna och därefter diskuterades tillsammans för 

att på så vis minimera risken för feltolkning. För att öka trovärdigheten med studien beskriver 

Henricson (2017) att studier med samma design borde väljas. I föreliggande studie gick det 

inte att välja studier med samma design eftersom endast en liten mängd forskning utförts 

inom ämnet tidigare. I enlighet med författarna Whittmore och Knafl (2005) kan urvalet av 

kvalitativa, kvantitativa och mixade studie bidra till att minska eventuella fel och fördomar i 

utförandet av litteraturöversikten. Om en större mängd forskning varit utförd inom ämnet 

tidigare menar författarna till föreliggande studie att ett annat urval hade kunnat göras med en 

högre kvalitet enligt granskningsmallen och även då kunnat exkludera resultatartiklar gällande 

personal och endast inkludera studier gällande sjuksköterskor. Här överväger författarna om 

resultatet blivit annorlunda med ett större urval.  
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Analys 

När de inkluderade artiklarna analyserades sökte författarna efter skillnader och likheter i 

resultatdelarna. I analysen valdes att främst beröra artiklarnas metod och resultat då det gav en 

överskådlig bild av vilket tillvägagångssätt som använts och vilket resultat som det lett fram 

till. På så vis åskådliggjordes de metoder som används och därigenom kunde en bedömning 

göras huruvida resultatartiklarna var de mest användbara för det sökta området (Forsberg & 

Wengström, 2016). För att stärka trovärdighet och pålitlighet beskriver Henricson (2017) att 

det finns fördelar med att ingå i grupphandledning eftersom andra studenter kan återkoppla på 

insamlat material. Författarna till föreliggande studie har deltagit i grupphandledning vid fem 

tillfällen vid Sophiahemmets Högskola vilket författarna upplevde betydelsefullt vid 

genomförandet av litteraturöversikten. Det har varit värdefullt att få andras synpunkter på eget 

arbete för att få en bredare analys av valt ämne. Författarna till föreliggande studie upplevde 

att grupphandledningen bidrog till att studien blev opartiskt granskad vid fem tillfällen vilket 

författarna till föreliggande studie upplever betydelsefullt. 

Bedömning och klassificering 

Författarna till föreliggande studie har gemensamt genomfört kvalitetsgranskningen av 

artiklarna med hjälp av den modifierade granskningsmall som presenterats på Sophiahemmet 

Högskola. Det är ett bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet 

avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, utifrån Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Författarna till studien fick läsa 

artiklarna ett flertal gånger för att kunna klassificera dem enligt den kvalitetsgranskning som 

valdes. Här kritiseras författarnas tillvägagångssätt då det hade varit enklare om 

granskningsmallen använts parallellt med införandet av resultatartiklarna i matrisen, vilket 

hade sparat tid och författarna drar härigenom lärdom inför framtida studier. Författarna 

upplevde även svårighet med själva klassificeringen av artiklarna. På grund av författarnas 

oerfarenhet gällande klassificeringen fanns risk för feltolkning av kvaliteten i artiklarna. 

Författarna Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) beskriver att vid en kritisk 

granskning av en litteraturöversikt ska vissa frågeställningar klargöras som till exempel om 

översiktens resultat är trovärdiga, om resultaten är till någon hjälp i det kliniska arbetet och 

vilka de funna resultaten är (Willman et al., 2016). Författarna till föreliggande studie 

bedömer att de relevanta studier som fanns inom valt ämne och som svarade mot föreliggande 

studies syfte inkluderades i studiens resultat. Klassificeringen av de inkluderade studierna 

gjordes av båda författarna tillsammans för att öka tillförlitligheter av klassificeringen.  

Forskningsetiska överväganden 

Författarna har följt den grund som föreligger alla vetenskapliga arbeten, det vill säga ärlighet. 

Artiklar som uteslutits har inte haft med själva resultatet av studien att göra utan snarare har 

artiklarna inte passat föreliggande litteraturöversikts syfte. Vidare har författarna sökt 

originalkällor och författarna har inte plagierat någon annans arbete. Ryggsäcken, den 

förkunskap vi bär med oss in i forskningen bidrar till att författarna har förförståelse inom 

ämnet. Ryggsäcken säger Malterud (2014) påverkar vårt sätt att samla in och läsa data. 

Innehållet i ryggsäcken består av erfarenheter, yrkesmässiga hypoteser, perspektiv och den 

referensram som vi har inför studien. Författaren Solbue (2011) påpekar att det är viktigt att 

förstå våra egna förutfattade meningar så att dessa inte ska påverka dataanalysen. Enligt Polit 

och Beck (2017) går det inte att bortse från att förförståelsen kan påverka dataanalysen och 

resultatet. Eftersom vi båda har viss förkunskap gällande timsrundor har det varit viktigt att 

påminna varandra om detta under skrivandets process. En av författarna arbetar på det 

universitetssjukhus där timsrundor implementerats vilket ibland gjort det svårt att inte dra 

några förutfattade slutsatser. Den andra av författarna till föreliggande studie arbetar som chef 
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på en kirurgisk vårdenhet där timsrundor inte som begrepp används men omvårdnaden av 

patienterna sker utifrån liknande riktlinjer. Författarna till föreliggande studie upplevde att 

grupphandledningen minimerade riskerna till att författarnas förförståelse påverkat resultatet. 

Enligt Malterud (2014) är det viktigt att läsaren kan förvänta sig att resultaten från 

föreliggande studie kommer från det vetenskapliga materialet och att arbetet bör tillföra något 

nytt. I enlighet med Malterud (2014) anser författarna till föreliggande studie att materialet i 

studien är vetenskapligt baserat och att det tillför något nytt. 

Flera artiklar handlade enbart om implementeringen av timsrundor samt ekonomi och svarade 

således inte på studiens syfte. Flera av de publicerade artiklar som hittades var tidigare gjorda 

litteraturöversikter och därav inkluderades de ej i resultatet. 

 

Resultatdiskussion 
 

Resultatet visar att sjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser av timsrundorna var:  

förbättrad kommunikation, ökad vårdkvalitet, minskning av vårdskador och att timsrundor 

ökar tryggheten. 

I flera av resultatartiklarna används både sjuksköterskor och övrig personal i studierna, i vissa 

artiklar anges endast personal där även sjuksköterskor då ingår. I några av artiklarna anges 

endast sjuksköterskor. Författarna till föreliggande studie har därav valt att redovisa både 

personal och sjuksköterskor. Författarna till föreliggande studie anser att akutsjukvården 

innebär ett teamarbete mellan all sjukvårdspersonal. Riksföreningen för akutsjuksköterskor 

[SENA] (2017) beskriver att akutsjukvården består av flera arbetsprocesser för att snabbt 

kunna bedöma, prioritera och reevaluera patienters olika tillstånd. Författarna till föreliggande 

studie anser att akutsjuksköterskan har en viktig roll i att leda och fördela arbetet. 

Akutsjuksköterskor har specialistkompetens för att kunna ge avancerad omvårdnad baserad på 

evidens och prioritera rätt. Författarna till föreliggande studie upplever att timsrundor kan 

vara ett stöd för akutsjuksköterskan i att utföra specialistkompetensen omvårdnad. 

Redan 2009 skrev författarna Bergman et al. (2009) att stress hos sjuksköterskorna kan 

påverka patientsäkerheten. I dag visar rapporter (Socialstyrelsen, 2017d, e) att väntetider på 

flera av våra akutmottagningar i hela landet ökar och att inflödet av patienter ökar. Vår äldre 

befolkning ökar samt vårdplatserna minskar. Författaren Benedicto (2017) skriver att om 

personalen är oengagerade, utbrända och trötta kan detta skada patienterna. Upplevelsen 

författarna till föreliggande studie har är att engagemang finns hos personalen och att trötthet, 

stress och risken för utbrändhet är stor. Enligt Patientsäkerhetslagen (210:659) ska patienterna 

skyddas mot vårdskada. Om timsrundor kan vara ett sätt att förebygga att vårdskador uppstår, 

anser författarna till föreliggande studie att timsrundor kan vara gynnsamma för att öka 

patientsäkerheten. Författarna till föreliggande studie håller med Emanuel (2008) om att målet 

med patientsäkerhet är att minimera biverkningar och eliminera skador i vården. Flera av 

resultatartiklarna visade att de svarade på syftet genom att artiklarna beskrev att de hade en 

positiv effekt på patientsäkerheten inom akutsjukvård.  

Akutsjukvård är sjukvård som bedrivs dagligen för patienter som behöver omedelbara 

insatser, omfördelning av resurser för att minimera att liv hotas eller att patienter avlider 

(Hirshon et al., 2013). Författarna Kirk och Kane (2016) undersökte hur timsrundor användes 

på en akutmottagning, efter implementering, genom sjuksköterskors erfarenheter. Författarna 

till föreliggande studie instämde med vad Kirk och Kane (2016) beskriver om att det finns få 
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undersökningar och litteratur om timsrundor på en akutmottagning. I studien av Kirk och 

Kane (2016) utfördes fem djupintervjuer med sjuksköterskor på ett universitetssjukhus i 

England. Sjukhuset tog emot i genomsnitt 450 patienter per dygn. I intervjuerna framkom 

fördelar med timsrundor i omhändertagandet av den äldre, skörare och ofta multisjuka 

patienten. Författarna till föreliggande studie upplever i enlighet med Kirk och Kane (2016) 

att timsrundor skulle kunna bidra till att förbättra omhändertagandet av den äldre, skörare och 

ofta multisjuka patienten. Sjuksköterskorna i studien av Kirk och Kane (2016) beskriver ett 

stort problem med att hinna med att utföra timsrundor varje timme vid ett stort inflöde av 

patienter. Författarna till föreliggande studie instämmer med dessa svårigheter och funderade 

kring evidensen bakom beslutet att införa timsrundor. Eftersom det fanns en liten mängd 

forskning presenterad gällande timsrundor inom akutsjukvård, funderar författarna till 

föreliggande studie hur det kom sig att ett universitetssjukhus i Sverige valt att 

sjukhusövergripande arbeta med timsrundor? Det hade varit intressant att göra en jämförelse 

mellan olika enheter eftersom en akutmottagning skiljer sig mycket från en vårdavdelning 

gällande arbetssätt. I studien av Kirk och Kane (2016) upplevdes det svårt att utföra 

timsrundor en gång i timmen på en akutmottagning. Hur kan timsrundorna göras mer 

anpassade till en akutmottagning undrade de intervjuade sjuksköterskorna i studien av Kirk 

och Kane (2016). Sjuksköterskorna ansåg att yngre, friskare patienter som själva kunde göra 

sin röst hörd kanske inte behövde timsrundor utan istället fokusera på äldre och sårbara 

patienter. Författarna till föreliggande studie frågade sig hur urvalet skulle göras med tanke på 

äldre och sårbara patienter. Vem bestämmer vilka kriterier som ska uppfyllas för att ingå i 

timsrundor? Vad innebär äldre och sårbara patienter? Resultatet i studien av Kirk och Kane 

(2016) visade att sjuksköterskorna upplevde att timsrundor kunde leda till förbättrad 

omvårdnad och ökad patientsäkerhet men att det fanns svårigheter med anpassningen av 

timsrundor till akutmottagning (Kirk & Kane, 2016).  

Precis som Pines et al. (2007) beskriver så är akutvårdsavdelningarna överfulla av patienter. 

Uppfattningen som sjuksköterskor hade var att omvårdnaden påverkades negativt av överfulla 

akutvårdsavdelningar. Författarna Kirk och Nielsen (2016) beskriver vikten av att se till att 

det finns lediga sängar på en akutvårdsavdelning eftersom oförutsedda händelser måste 

prioriteras. I denna litteraturöversikt upplevde författarna att det stora problemet var att lediga 

sängar sällan fanns tillgängliga. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapporterar varje år 

om att patientsäkerheten är hotad och att det råder platsbrist. Överfulla vårdavdelningar, ökat 

inflöde av patienter på akutmottagningen och brist på främst sjuksköterskor bidrog till att 

patientsäkerheten var hotad anser författarna till föreliggande studie och att patienter blev 

kvar på akutmottagningen. Detta trots att akutmottagningen egentligen enbart borde ta hand 

om akut sjuka patienter. I dag upplever författarna till föreliggande studie att 

akutkutmottagningen mer och mer blir omvandlad till en vårdavdelning. 

Författarna Recio-Saucedo et al. (2017) visar i sin studie att flera arbetsuppgifter som 

sjuksköterskor inte hann med att göra under sitt arbetspass påverkade utgången för patienterna 

(Recio-Saucedo et al., 2017).  Akutsjuksköterskor skall kunna ge avancerad omvårdnad som 

baseras på evidens oavsett hur sjuk patienten är och det krävs specialkompetens för att kunna 

prioritera rätt (Riksföreningen för akutsjuksköterskor [SENA] (2017). Om patientinflödet 

överstiger vad sjuksköterskorna klarar av att omhänderta bidrar det enligt Bergman et al. 

(2009) till en känsla av frustration och stress. Författaren Benedicto (2017) beskriver att om 

sjuksköterskor är utbrända, oengagerade och trötta kan det skada patienterna. En studie av 

Ball et al. (2016) gjord i Sverige, visade att det fanns en koppling mellan antalet patienter en 

sjuksköterska ansvarar för under sitt arbetspass och om alla arbetsuppgifter blir utförda. 

Inflödet på akutmottagningen är under dygnets alla timmar och när det sedan inte finns 
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vårdplatser att skicka de inläggningsklara patienterna till kvarstannar de på akutmottagningen. 

Författarna till föreliggande studie upplever en stor patientsäkerhetsrisk då det inte är 

bemannat för att bedriva en vårdavdelning på akutmottagningen. Sängar finns inte alltid att 

tillgå utan patienterna får spendera flera timmar på hårda britsar. Det kan vara lätt att missa 

viktiga arbetsuppgifter eftersom en akutmottagning har akut sjuka, ofta patienter med 

livshotande tillstånd. Akuta situationer kan förändras fort och andra patienter kommer i andra 

hand eller glöms lätt bort. Eftersom sjukhusledningen tagit beslut att hela 

universitetssjukhuset ska utföra timsrundor för att ge patienterna en god omvårdnad med hög 

kvalité och säkerhet undrar författarna till föreliggande studie om det kan vara som Toole et 

al. (2016) beskriver att fokus bör ligga på anledningen till timsrundorna och inte frekvensen 

av dessa. 

I studien av Meade et al. (2006) ville författarna undersöka patientnöjdhet, patientsäkerhet, 

fallrisk och effekten av timsrundor utförda varje timme respektive timsrundor utförda 

varannan timme. Resultatet visade att antalet fall minskade signifikant då timsrundorna 

utfördes varje timme jämfört med varannan timme. Även patientnöjdheten ökade mest när 

timsrundorna utfördes varje timme. Författarna till föreliggande studie diskuterar kring 

möjligheten att utföra timsrundor varje timme med det inflöde av patienter och den 

bemanning som idag är verklighet inom akutsjukvården. Författarna beskrev anledningen till 

det lyckade resultatet med en noggrann implementering, stöd från ledningen och engagerad 

och motiverad personal (Morgan et al., 2016) 

Författarna till föreliggande studie håller med Toole et al. (2016) om att det kan vara svårt att 

hinna med timsrundor när sjuksköterskorna har ansvar för ett stort antal patienter. Särskilt om 

timsrundorna skall utföras varje timme. Ledningen behöver se långsiktigt och därför vara 

noga med implementeringen för att uppnå hållbarhet. När svårigheterna som bland annat hög 

arbetsbelastning, svårt att fylla i listor, brist på personal, brist på utbildning av personal eller 

brist på stöd från ledningen med att införa timsrundor identifierats bör fokus ligga på 

anledningen till timsrundorna och inte frekvensen av dem. För att anpassa timsrundor till 

akutsjukvård och därigenom kunna minska vårdskadorna och öka patientsäkerheten inom 

akutsjukvård behövs enligt författarna till föreliggande studie mer forskning inom området för 

att kunna tillämpa timsrundor specifikt inom akutsjukvård.  

Flera författare visade i resultatet att timsrundor bidrog till att förbättra omvårdnaden 

(Aboumatar et al., 2015; Ford, 2010; Daniels, 2016; Flowers et al., 2016; Gardner, Woollett, 

Daly & Richardson, 2009; Goldsack, Bergey, Mascioli & Cunningham, 2015; Kirk & Kane, 

2016). Problemet som författarna till föreliggande studie upplevde var att hinna utföra 

timsrundor i enlighet med vad som beslutats på varje arbetsplats. Att ibland vara ansvarig som 

ensam sjuksköterska tillsammans med en undersköterska för 20–30 patienter medför att 

timsrundor, även om de utförs varannan timme, är i det närmaste omöjligt att utföra. Här kan 

det diskuteras ifall arbetsgivaren ger personalen rätt förutsättningar för att lyckas nå uppsatt 

mål? Författarna till föreliggande studie förstår att patienterna upplevde att det var bra att veta 

när personalen kommer tillbaka. Flera studier har visat att ringningar på klockan minskade i 

och med att timsrundor införts. Författarna till föreliggande studie menar att om ringningar 

minskar borde personalen eventuellt få mer tid till andra sysslor såsom timsrundor. 

I studien av Harrington et al. (2013) utfördes timsrundorna under 28 dagar av totalt 138 

sjuksköterskor. Rundorna tog fem till tio minuter att utföra hos varje patient. Dagtid utfördes 

50 procent av timsrundorna och nattetid 90 procent. Författarna till föreliggande studie 

resonerar kring tänkbara skäl till denna differens i utförda timsrundor dagtid kontra nattetid. 

Eventuellt tänker författarna till föreliggande studie att en hög arbetsbelastning med 
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vårdkrävande patienter och olika aktiviteter dagtid kunde göra att tiden inte räckte till för 

timsrundorna. Personalbrist kunde också eventuellt göra att timsrundorna inte utfördes till 

fullo dagtid. Nattetid frågar sig författarna till föreliggande studie om det kunde vara så att de 

flesta patienterna sov vid timsrundorna vilket kunde resultera i att timsrundan 

dokumenterades som utförd utan att patienten väcktes?  

Författarna Mickey et al. (2017) beskriver att patienterna inte kommer ihåg vad du som 

personal sade eller gjorde utan patienterna kommer ihåg hur personalen fick dem att känna 

sig. Vikten av att behandla andra som du själv vill bli behandlad (Mickey et al., 2017). Detta 

anser författarna till föreliggande studie är en viktig aspekt att tänka på i sjuksköterskeyrket. 

Författaren Moore (2017) tar upp risken med att endast förlita sig till timsrundor. Moore 

(2017) menar att det är viktigt att använda den kliniska blick sjuksköterskor har och att det 

inte alltid är den patient som hörs mest, eller som vill ha uppmärksamhet hela tiden som är i 

störst behov av timsrundor. Det kan vara den patient som verkar sova och inte väcks för att 

utföra timsrundor. Författarna till denna litteraturöversikt upplevde att det fanns risker med att 

förlita sig på timsrundor. Det kan vara ett bra komplement om utrymme och resurser ges, men 

inte att till fullo förlita sig på att timsrundor ska lösa alla problem. Författarna till föreliggande 

studie håller med Moore (2017) om att timsrundor är bra för patienter som annars lätt glöms 

bort eller som undviks för regelbunden tillsyn. 

Intressant i studien av författarna Goldsack et al. (2015) är att se vilken betydelse för 

resultatet det kan ha att vårdenheten har engagerad personal med ett tydligt ledarskap. Stor 

skillnad ses mellan enhet ett och enhet två i studien. Sjuksköterskorna från enhet ett deltog i 

implementeringen från starten, medan sjuksköterskorna från enhet två introducerades strax 

före implementeringen (Goldsack et al., 2015). I resultatartiklarna är det flera författare som 

poängterar just dessa framgångsfaktorer (Deitrick et al., 2012; Dix et al., 2017; Flowers et al., 

2016; Goldsack et al., 2015; Harrington et al., 2012; Morgan et al., 2016; Nuckols et al., 

2017) att ha personalen med sig, att känna delaktighet, samt att göra en noggrann 

implementering och att även ledningen är med på detta förhållningssätt. Författarna Toole et 

al. (2016) beskriver vikten av att både personal och ledningen arbetar mot gemensamma mål. 

Författarna Tucker et al. (2012) genomförde en studie på två ortopediska 

slutenvårdsavdelningar. Undersökningen genomfördes först genom att granska 

omvårdnadsdokumentationen i ett stort antal patientjournaler. Efter det gjordes mätningar 

under tre perioder innan införandet av timsrundor, under införandet (12 veckor) och ett år 

efter införandet. Personalen påmindes till varje arbetspass vid överrapporteringen om 

timsrundor. Sjuksköterskorna kunde inte riktigt förstå varför avdelningarna valdes till 

undersökningen då de redan ansåg att de svarade på ringningarna och kunde heller inte riktigt 

förstå syftet med undersökningen. På avdelningarna pågick flera förändringsarbeten samtidigt 

så sjuksköterskorna upplevde denna studie som ytterligare en belastning (Tucker et al., 2012). 

Författarna till föreliggande studie upplevde att det är av största vikt med noggrann planering 

inför införandet av timsrundor. Det är viktigt att personalen förstår syftet med att införa 

timsrundor. Studien som genomfördes av Lowe och Hodgson (2012) kunde eventuellt ha givit 

ett annat resultat om data inte bara samlats in endast en gång i veckan vilket bidrog till att 

incidenter endast fångades upp vid det tillfället. Istället visade resultatet att inga fallskador 

eller patientklagomål rapporterades under någon av perioderna vilket då medförde att det inte 

gick att bedöma timsrundornas effekt för att förebygga vårdskador (Lowe & Hodgson, 2012). 

Hade en pilotstudie varit till hjälp för denna studie? Hade resultatet påverkats av att mätningar 

gjorts dagligen för att fånga upp olika vårdskador men även för att personalen skulle känna 

meningsfullhet i att göra dessa mätningar? Författarna till föreliggande studie instämmer med 

Dix et al. (2012) om för att nå framgång med timsrundor krävs stöd och kontinuerlig träning 
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av personalen. Även om timsrundor handlade om omvårdnad behövdes en ändring av kulturen 

på avdelningen för att nå framgång. 

Hård kritik riktades av författaren Snelling (2013) till införandet av timsrundor. 

Sjuksköterskor och chefer borde ha ett mer kritiskt och ifrågasättande förfarande, leta 

vetenskaplighet och bevis innan timsrundor implementerats. Författaren beskriver att det inte 

finns evidens som håller för att timsrundor ska vara bättre för patienter med ökad risk för fall. 

Författarna till föreliggande studie funderar om det kan vara så att statistiken av fall skulle 

förbättrats genom att övervaka dessa patienter som bedömdes som riskpatienter? För att 

författaren Snelling (2013) ska dra tillbaka sin skeptiska inställning till timsrundor behövs 

mer vetenskaplig forskning inom området. Författarna till föreliggande studie håller med 

Snelling (2013) om att det behövs mer evidens genom vetenskaplig forskning för att kunna 

säkerställa effekten av timsrundor. 

Dokumentationen av timsrundorna upplevdes ibland som en belastning och en börda av 

sjuksköterskorna som utförde timsrundorna. En utökad dokumentation samtidigt som 

personalomsättningen och arbetsbelastningen var hög gjorde att dokumentationen ibland blev 

bristfällig (Flowers et al., 2016; Neville et al., 2012). I studien av Lowe och Hodgson (2012) 

visade det sig att bristfällig dokumentation av timsrundorna kunde bero på att resultatet av 

timsrundorna dokumenterades på flera olika ställen i patientjournalen. Vissa sjuksköterskor 

undvek dubbeldokumentation vilket kunde leda till svårighet att hitta dokumentationen vid 

journalgranskning. Författarna till föreliggande studie upplever att dokumentationen av 

timsrundorna behöver vara enkel och helst ingå i befintligt journalsystem för att utföras till 

fullo. Dokumentationen av timsrundorna bör göras på samma sätt och på samma ställe i 

patientjournalen för att öka tydligheten och undvika dubbeldokumentation. Författarna Tucker 

et al. (2012) beskriver i sin studie att sjuksköterskorna upplevde dokumentationen av 

timsrundorna som en ytterligare belastning då flera förändringsarbeten pågick samtidigt på 

samma vårdenhet. Författarna till föreliggande studie menar att ju fler förbättringsarbeten som 

pågår på en enhet samtidigt desto sämre är förutsättningen för ett lyckat resultat då inte tid 

finns för sjuksköterskorna att både vårda patienterna och utföra flera förbättringsarbeten 

samtidigt.  

Ett sätt att granska omvårdnadsdokumentationen för att upptäcka om vårdskador inträffat är 

att strukturerat granska journalerna med hjälp av vedertagna metoder, Global Trigger Tool 

och Markörbaserad Journalgranskning, som används i stor omfattning både internationellt och 

inom svensk sjukvård (SKL, 2017a). För att en sådan journalgranskning skall kunna spegla 

omvårdnaden korrekt anser författarna till föreliggande studie att en förutsättning är att 

sjuksköterskorna ges möjlighet för att utföra och dokumentera omvårdnaden av patienterna. 

Tydliga och enkla dokumentationsrutiner samt tid för dokumentation är enligt författarna 

nödvändigt för ett gott resultat av att arbeta med timsrundor. 

 

Slutsats 
 

Timsrundor är ett nytt outforskat begrepp inom sjukvården i Sverige. Resultaten tyder på att 

sjuksköterskor upplever att timsrundor kan vara ett stöd i att förbättra patientsäkerheten. För 

att timsrundor ska fungera krävs en noggrann implementering där personal och ledning bör 

arbeta mot samma mål. Mer forskning inom området timsrundor är önskvärt för att uppnå 

ökad patientsäkerhet. 
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Klinisk tillämpbarhet 
 

Resultatet i denna litteraturöversikt kan vara användbart för att öka kunskapen om timsrundor 

samt vilken effekt timsrundor kan ha inom akutsjukvård. Då Specialistsjuksköterskans 

huvuduppgift är att utföra avancerad evidensbaserad omvårdnad och därigenom identifiera 

risker och förändring i patienters sjukdomstillstånd kan ett strukturerat arbetssätt, så som 

timsrundor, ge specialistsjuksköterskan förutsättning att utföra sin huvuduppgift och 

därigenom eventuellt minska antalet vårdskador. 

Förslag till fortsatt forskning 

Timsrundor är ett outforskat ämne inom akutsjukvården i Sverige. Författarna till 

föreliggande studie anser att mer forskning inom området behövs för att öka kunskapen om 

timsrundor som arbetssätt enligt svensk kontext för att jämföra med andra länder där 

timsrundor studerats. Implementering av timsrundor inom akutsjukvård kan också vara ett 

intressant ämne att studera. Det skulle vara intressant att göra en intervjustudie på 

Universitetssjukhuset där timsrundor införts för att ta reda på hur både sjuksköterskor och 

patienter upplever att timsrundor påverkar patientsäkerheten. Det skulle även vara av intresse 

att undersöka orsaken till införandet av timsrundor på det universitetssjukhus där det 

implementerats och ta reda på vilken evidens som låg till grund för beslutet. Eftersom det 

endast fanns lite forskning om hur timsrundor påverkar undernäring och trycksår skulle det 

vara intressant att undersöka hur och om trycksår och undernäring påverkas av timsrundor då 

långa väntetider råder på flera många akutmottagningar.  
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        Bilaga 1.  

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) 

och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomiserad controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, vilket ger 
otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 
Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 
Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

Artikelmatris       Bilaga 2.  
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvali

tet/T

yp 

Aboumatar, 

Chang, Al Danaf, 

Shaear, 

Namuyinga, 

Elumalai, 

Marsteller, 

Pronovost 

2015 

USA 

 

Promising 

practices for 

achieving 

patient-centred 

hospital care 

Att identifiera 

lovande metoder 

för att förbättra 

patientfokus och 

hur dessa 

utmaningar löstes. 

För att identifiera de mest högpresterande 

sjukhusen gällande patientnöjdhet 

analyserades sjukhusens databaser. 

Högpresterande sjukhus klassades efter 

antalet sängplatser (S, M, L). 

Ett brev skickades till sjukhuscheferna med 

frågan om deltagande i en nätbaserad studie. 

Studien innehöll 15 frågor. Resultaten från 

de olika sjukhusen sammanställdes. Grundad 

teori användes där man kodade och 

identifierade teman. 2 personer, oberoende 

av varandra, gick igenom texten för kodning 

och identifiering av teman.  

N=52 För att förbättra den patientcentrerade 

omvårdnaden rapporterade 83 % av 

sjukhusen att de använde sig av 

timsrundor. 

Genom timsrundor och förbättrad 

kommunikation till patienterna 

förbättras patientens upplevelse av 

vistelsen på sjukhuset. Det är viktigt att 

all personal följer framtagna riktlinjer 

för att nå framgång. För att bättre 

tillgodose patienternas behov användes 

timsrundor. 

 

 

 

R=I 

Daniels 

2016 

USA 

Purposefull and 

timely nursing 

rounds: a best 

practice 

implementation 

project 

Att förbättra 

patientnöjdhet och 

patientsäkerhet 

genom att 

implementera 

timsrundor. 

Studien utfördes på en medicinsk-kirurgisk 

avdelning med 28 vårdplatser. 

Patientnöjdhet och patientsäkerhet hade 

försämrats då införandet av timsrundor inte 

var standardiserat. Direkt observation 

användes för att bedöma sjuksköterskornas 

användning av protokoll vid ronderna. Ett 

särskilt verktyg användes för att bestämma 

effekten av ronderna. Baselinedata samt 

postinterventionsdata samlades in på samma 

kriterier. En statistisk analys utfördes för att 

bestämma betydelsen av resultaten. 

 

 

 

 

Baselinedata 

Dagtid 

N=32 

Varje timme 

Nattetid 

N=12 

Varannan 

timme 

Postintervent

ion 

Dagtid 

N=32 

Varje timme 

Nattetid 

N=12Varann

an timme 

Resultatet visade att antalet fall 

minskade med 50 procent vilket ledde 

till ökad patientsäkerhet. 

Patientnöjdheten och 

sjukvårdspersonalens ansvarsförmåga 

ökade med timsrundorna. 

P=II 

Deitrick, Baker, 

Paxton, Flores, 

Swavely 

Hourly rounding 

challenges with 

implementation 

Att undersöka 

problem vid 

implementering 

En neurokirurgisk enhet och en 

traumakirurgisk enhet. 35 vårdplatser på 

varje enhet. 4 särskilt utbildade 

N=48 Vid analysen hittades 6 olika teman. 

Spridningen av timsrundor, syftet med 

timsrundor, arbetsflöde, ansvarskänsla, 

K=I 
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2012 

USA 

of an evidence-

based process 

av timsrundor på 

två liknande 

avdelningar. 

sjuksköterskor utförde studien. Intervjuer 

utfördes med sjuksköterskor, förvaltare och 

enhetschefer och andra som deltog i att 

utveckla och genomföra timsrundor. 

Materialet analyserades och efter detta 

utfördes observationer och intervjuer på de 2 

enheterna under 1 månad. Totalt 

genomfördes 40 timmars observationer på 

varje enhet under alla skift. Studien 

genomfördes som en kvalitetsförbättrande 

åtgärd. 

Materialet transkriberades, kodades, 

analyserades och 6 teman hittades. 

 

 

personalens inställning till timsrundor 

samt patientsäkerhet. Gällande 

patientsäkerheten upplevde varken 

medarbetare eller administratörer att 

patientsäkerheten påverkades. På båda 

enheterna var patientsäkerhet redan en 

mycket viktig punkt. De jobbade redan 

trycksårspreventivt, var noga med 

placering av föremål för att förhindra 

fall och de såg till att ringklockan var 

placerad nära patienten. 

Dix, Phillips, 

Braide 

2017 

England 

Engaging staff 

with intentional 

rounding 

Att beskriva 

introduktionen av 

timsrundor på en 

medicinavdelning 

och vikten av att 

få personalen med 

sig för att uppnå 

framgång.  

Inledningsvis en pilotstudie där 8 vårdplatser 

ingick under en 3-veckorsperiod. Nio 

patienter svarade. Därefter inkluderades 

resterande 12 vårdplatser inom enheten 

vilket gav 4 svar på en enkät. När 

timsrundor implementerats på alla 20 

vårdplatser gavs 27 svar vilka alla var 

positiva kommentarer.  

Personalen på enheten fick ett frågeformulär 

i början av införandet (svarsfrekvens 28 %) 

av timsrundorna och senare en uppföljning 

efter införandet av timsrundorna 

(svarsfrekvens 36 %).  

 

 

 

 

 

 

 

1 avdelning Personalen upplevde i början av 

införandet mindre tid hos varje patient 

med timsrundorna och de var mindre 

nöjda med den omvårdnad timsrundorna 

gav. Däremot vid den senare 

uppföljningen rapporterade personalen 

en tydlig förbättring av nöjdheten och 

tiden hos varje patient hade ökat. 

Klagomål från patienterna minskade 

med timsrundorna. Det har även bidragit 

till att patientsäkerheten ökade genom 

minskade: fall, trycksår och 

omvårdnaden blev mer granskad. 

K=III 

Flowers, Wright, 

Langdon, 

McIlwrath, 

Intentional 

rounding: 

faciliators, 

Att beskriva 

implementering, 

användning och 

varaktighet av 

Båda enheterna som ingick hade arbetat med 

timsrundor i 12–18 månader. 3 fokusgrupper 

som innehöll sjuksköterskor 

(SSK)/barnmorskor (BM) ingick. 

N=15 Personal i ledande funktioner upplevde 

att det var betydande variation vid 

implementeringen av timsrundorna. 

SSK/BM upplevde svårighet att utföra 

K=II 
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Wainwright, 

Johnson 

2016 

Australien 

benefits and 

barriers 

timsrundor inom 

2 olika 

vårdenheter. 

Fokusgruppssamtalen spelades in och 

transkriberades. Vid analysen kodades 

texterna och 7 teman togs fram. 

timsrundor när personalomsättningen 

var hög, svårighet med dokumentation, 

kunskapen var låg, arbetsbelastningen 

var hög vilket medförde ökade krav på 

erfarna SSK/BM. Det som deltagarna 

upplevde som positivt var att antalet fall 

och patientklagomål minskade och att 

både patienter och personal upplevde 

ökad nöjdhet. 

Ford 

2010 

USA 

Hourly 

rounding: A 

strategy to 

improve patient 

satisfaction 

scores 

Att ta reda på om 

patientnöjdheten 

ökade efter att 

timsrundor 

implementerats 

Undersökningen pågick under en 3-

veckorsperiod. 

Tilldelade patienter ingick i undersökningen 

och ringdes upp inom 48 timmar efter 

utskrivningen. För att ha en kontrollgrupp 

ringdes även patienter upp som inte var 

bland de tilldelade i undersökningen. 

 

N=51 Under undersökningen rapporterades 

inga fall, ringningarna minskade med 52 

procent och patienterna upplevde att de 

fick överlägsen vård av vårdpersonalen 

bestående av smärtlindring, comfort och 

säkerhet. Patienterna upplevde även 

tillfredställelse när personalen hade tid 

att lyssna på dom. 

CCT

=II 

Gardner, 

Woollett, Daly, 

Richardson 

2009 

Australien 

Measuring the 

effect of patient 

comfort round 

on practice 

environment 

and patient 

satisfaction: A 

pilot study 

Att testa en 

modell som har 

potential att 

positivt påverka 

omvårdnaden och 

patientsäkerheten, 

men även att 

minska utbrändhet 

och hög 

personalomsättnin

g hos 

sjuksköterskor. 

En Quasiexperimentell, icke randomiserad 

studie utfördes under 8 veckor på en akut 

kirurgisk avdelning där 61 patienter och 23 

sjuksköterskor ingick. Kontrollgrupp med 68 

patienter och 16 sjuksköterskor. Två 

hypoteser testades. Första hypotesen testade 

om timsrundor varje timme gav högre 

patientnöjdhet än om inga timsrundor alls 

utfördes. Den andra hypotesen testade med 

hjälp av en skala om sjuksköterskor 

uppfattade att arbetsmiljön förbättrades med 

timsrundor.  

Data från patienterna samlades in genom en 

patientnöjdhetsenkät som innehöll 9 

påståenden relaterade till timsrundor. 

 

N=61 

patienter 

 

N=23 

sjukskötersko

r 

 

Kontrollgrup

p: 

 

N=68 

patienter 

 

N=16 

sjukskötersko

r 

Patientnöjdhetsenkäten visade ingen 

signifikant skillnad mellan testgrupp och 

kontrollgrupp gällande patientnöjdhet.  

Resultatet visade att sjuksköterskorna 

upplevde en förbättring i 

omvårdnadskvaliteten med timsrundor, 

vilket kunde leda till ökad patientnöjdhet 

och ökad patientsäkerhet. 

CCT

=I 

Goldsack, 

Bergey, Mascioli, 

Cunningham 

2015 

England 

Hourly rounding 

and patient falls: 

factors boost 

success? 

Att undersöka om 

timsrundor 

minskar fallrisken 

hos patienter på 

två 

medicinkliniker. 

En 30-dagars planerad pilotstudie 

genomfördes före och efter införandet av 

timsrundor gällande fallskador. Den 

genomfördes under en månad på en 

strokeavdelning och en hematologi/onkologi 

avdelning. Sjuksköterskorna från 

N=56 På strokeavdelningen var antalet fall 

betydligt lägre under pilotperioden 

jämfört med innan timsrundorna 

infördes. På den andra enheten minskade 

antalet fall något under pilotperioden 

men inte lika mycket som på 

RCT

=II 
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strokeavdelningen deltog i 

implementeringen från start medan 

sjuksköterskorna från den andra enheten 

introducerades strax före införandet. 

Slumpvis urval från båda enheterna totalt 

56st.  

strokeavdelningen. Timsrundorna 

utfördes varje timme på dagtid och 

varannan timme nattetid. 

Personalundersökningsdata visade att 94 

procent av personalen på 

strokeavdelningen inte trodde att 

timsrundorna hade en positiv eller starkt 

positiv effekt på omvårdnaden i stort. 89 

procent på den enheten upplevde att 

timsrundorna var effektiva för att 

förebygga fall och 39 procent upplevde 

att den totala arbetsbelastningen 

minskade. 83% rapporterade att 

ringningarna minskat. 89% 

rekommenderade timsrundor till andra 

enheter. På hematologi/onkologi 

avdelningen däremot var det endast 25% 

som trodde att timsrundorna hade en 

positiv inverkan på omvårdnaden i stort. 

50 procent upplevde att de hade en god 

effekt i att förebygga fall. Ingen i 

personalen i den enheten upplevde att 

arbetsbelastningen hade minskat efter 

implementeringen av timsrundorna. 

Endast 10% upplevde att ringningarna 

hade minskat. 25% av deltagarna på 

enheten skulle rekommendera 

timsrundorna till andra enheter. Detta 

visar att en noggrann implementering är 

nödvändig för att nå ett lyckat resultat 

vid införandet av timsrundor. 

 

 

Harrington, 

Bradley, Jeffers, 

Linedale, 

Kelman, 

Killington 

2013 

The 

implementation 

of intentional 

rounding using 

participatory 

action research 

Att öka 

omvårdnaden och 

förbättra 

personalproduktiv

iteten samt att 

patient- och 

En pilotstudie och en enkätstudie utfördes 

under 28 dagar.  Timsrundorna utfördes av 

totalt 138 sjuksköterskor och tog mellan 5–

10 minuter. På dagtid utfördes endast 50 

procent av de tänkta timsrundorna. Nattetid 

fullföljdes 90 procent av timsrundorna. 

N=21 

patienter 

(14) 

 

Svarsfrekven

s på 37 

Hälften av sjuksköterskorna som 

svarade på enkäten upplevde att 

ringningarna minskade med 

timsrundorna samt att arbetsbelastningen 

lättade. 

P=III 
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Australien personalnöjdheten 

ökar genom 

implementering 

av timsrundor 

procent på 

enkät skickad 

till 

sjukskötersko

r. 

 

 

 

 

 

Inga hot mot patientsäkerheten 

rapporterades under perioden. 

 

Kirk, Kane 

2016 

England 

A qualitative 

exploration of 

intentional 

nursing round 

models in the 

emergency 

department 

setting: 

investigating the 

barriers to their 

use and success 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

användandet av 

timsrundor på en 

akutvårdsavdelnin

g genom att 

undersöka 

sjuksköterskornas 

erfarenhet av 

timsrundor. 

Studien utfördes på ett universitetssjukhus i 

England där akutmottagningen tog emot i 

genomsnitt 450 patienter/dag (2015). 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes. 5 

sjuksköterskor valdes ut och intervjuades. 

Varje intervju pågick i 30 minuter och 

transkriberades därefter. Samtliga var 

kvinnor. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska 

varierade mellan 3–10 år, variationen 

gällande yrkesår på akutmottagningen 

varierade mellan 1–3 år.  

N=5 De intervjuade sjuksköterskorna 

upplevde att timsrundor bidrog till att 

snabbare upptäcka om patienterna 

tillstånd försämrades. Även 

omvårdnaden av patienterna förbättrades 

enligt de intervjuade. Sjuksköterskorna 

uppgav även svårigheter med 

timsrundorna så som oengagerad 

personal, miljö-faktorer och 

patientflöde. Fördelar med timsrundorna 

var en bättre kommunikation mellan 

personal och patient. En tätare och mer 

regelbundna besök hos patienterna som 

har en positiv inverkan på patient-

säkerhet och patientnöjdhet. 

 

 

 

 

 

 

 

K=II 

Lowe, Hodgson 

2012 

England 

Hourly rounding 

in a high 

dependency unit 

Beskriva 

nödvändiga 

förberedelser 

inför införandet 

av timsrundor på 

en högpresterande 

vårdenhet samt att 

14 vårdplatser på enheten där 1 

sjuksköterska hade hand om två patienter. 

En litteraturöversikt gjordes inledningsvis 

för att identifiera fördelar och hur 

timsrundorna kunde introduceras. 

Data samlades in en gång i veckan på 

samtliga inneliggande patienter. Ett särskilt 

N=44 (51) Vid granskning av dessa logglistor var 

det endast 25 patienter som hade ifyllda 

listor varje timme som delvis kunde bero 

på att sjuksköterskorna undvek 

dubbeldokumentation. På 29 patienter av 

de 44 var det en kolumn som innehöll 

kontroll av riskbedömning ifyllda. 

R=III 
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undersöka om 

timsrundor kunde 

vara ett arbetssätt 

för att minska 

vårdskador såsom 

fallskador, 

trycksår, KAD 

orsakade 

urinvägsinfektion

er eller ven 

tromboser. 

dokument (rond log 4 p:n) fanns vid varje 

patient och fylldes i av ansvarig 

sjuksköterska. Data samlades in innan, under 

och efter införandet av timsrundorna. 44 av 

51 patienter hade komplett ifyllda listor.  

Svårighet att jämföra data från de tre 

olika perioderna eftersom de var olika i 

tidslängd. Datainsamlingen skedde 

endast 1 gång/vecka vilket bidrog till att 

incidenter endast vid det tillfället 

fångades upp. Inga fallskador eller 

patientklagomål rapporterades under 

någon av perioderna vilket medförde att 

det inte gick att bedöma rundornas 

effekt för att förebygga fallskador eller 

följa upp klagomål.  

 

 

 

 

 

Meade, Bursell, 

Ketelsen 

2006 

USA 

 

Effects of 

nursing rounds 

on patients call 

light use, 

satisfaction and 

safety 

 

Att bestämma 

frekvensen och 

orsakerna till att 

patienterna ringer 

på klockan. 

Undersöka 

patientnöjdhet, 

patientsäkerhet, 

fallrisk och 

effekten av 1-

timmes och 2-

timmarsrundor 

med ett särskilt 

protokoll. 

 

En 6-veckors nationsövergripande 

Quasiexperimentell icke randomiserad 

studie genomfördes. 14 sjukhus och 27 

vårdenheter ingick i studien. En uppföljning 

gjordes efter 1 år. Kontrollgrupp fanns. 

 

N=27 

 

Timsrundor med förbestämda 

tidsintervall gjorde att ringningarna på 

klockan minskade betydligt. Antalet fall 

minskade signifikant vid 1-timmes 

rundor. Patientnöjdheten ökade både vid 

1-timmes och 2-timmars rundor men 

ökade mest när rundorna utfördes varje 

timme. Vid uppföljningen efter 1 år 

visade det sig att 92,8 % av de sjukhus 

som deltog i studien hade utökat arbetet 

med timsrundor till samtliga enheter på 

sjukhuset. 

 

 

 

 

CCT

=I 

Morgan, Flynn, 

Robertson, New, 

Forde-Johnston, 

McCulloch 

2016 

England 

Intentional 

rounding: a 

staff-led quality 

improvement 

intervention in 

the prevention 

of patient falls 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka och 

utvärdera 

användandet av 

en speciell 

implementeringsst

3 erfarna sjuksköterskor samt 1 omvårdnads-

assistent mätte antal fall på en neurologisk 

/neurokirurgisk vård-avdelningen. 

Incidensen av fall mättes och jäm-fördes 

med 50 andra avdelningar inom samma 

område. 

Första fasen 

N=10 

Tredje fasen 

N=10 

Kontrollgrup

p N=50 

 

Timsrundor har varit lyckat i denna 

studie gällande att reducera antalet fall 

hos patienterna. Anledningen till det 

lyckade resultatet var en noggrann 

implementering med stöd från ledningen 

samt en engagerad och motiverad 

personal. Studien visade att fall 

RCT

=I 
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rategi gällande 

intentional 

rounding för att 

reducera fall hos 

patienter 

Mätningen utfördes i tre olika faser. Den 

första under 2 månader innan införandet, den 

andra under 8 månader i samband med 

införandet och den tredje under 2 månader 

därefter. En signerings- lista sattes upp hos 

varje patient för kontroll av att tims-

rundorna utfördes. 

Patienterna valdes Slumpvis av någon i 

forskningsgruppen. Övrig vårdpersonal 

visste inte vilka patienter som ingick i 

studien. SPSS användes. 

 

 

 

 minskade med 50 procent på de 

avdelningar som införde timsrundor.  

 

Neville, Lake. 

LeMunyon 

2012 

USA 

Nurses 

perceptions of 

patient rounding 

Utforska 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

timsrundor. 

En pilotstudie på 5 medicinsk kirurgiska 

avdelningar utfördes. 

En skala utarbetades, 150 frågeformulär 

delades ut till sjuksköterskor, 49 svarade= 

33 procent. Frivilligt deltagande med 

anonyma svar. SPSS användes. 

N=49 Sjuksköterskorna värderade 

timsrundorna som värdefulla och 

välgörande för patienter och anhöriga. 

Betydligt sämre för sjuksköterskorna 

som utförde dessa timsrundor då 

utmaningarna var exempelvis 

dokumentation, stort antal patienter, 

varierande kunskap hos utövande 

sjuksköterskor. Svårt att dra några 

slutsatser eftersom svarsfrekvensen var 

låg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P=III 

Nuckols, 

Needlman, 

Grogan, Liang, 

Worobel-Luk 

2017 

USA 

Clinical 

Effectiveness 

and cost of a 

hospital-based 

fall prevention 

intervention 

Utvärdera 

effektiviteten av 

fallprevention 

med timsrundor 

En okontrollerad före och efter design för att 

utvärdera skillnader i antalet fallolyckor och 

spenderad arbetstid för sjuksköterskor på två 

sjukhus. Det ena sjukhuset med 266 

vårdplatser och den andra med 700 

vårdplatser. Timsrundor implementerades på 

N=559 (669) På båda sjukhusen minskade fallen och 

kostnaden för personal vid fallskador. 

Om man implementerar timsrundor kan 

timmar tjänas in bland personalen. 

Dessutom minska kostnadsökningar med 

vårdrelaterade fallolyckor. Det finns 

P=I  
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alla medicin- och kirurgavdelningar. 

Patienter med hör risk för fall markerades 

antingen med gula antihalkstrumpor 

alternativt ett gult armband och rummen 

markerades med en gul klisterlapp hos de 

patienter som bedömdes ha en ökad fallrisk. 

Observationsstudier med fokus att skugga 

sjuksköterskor under en fyra timmars period 

mellan 07.00-11.00. Totalt observerades 652 

timmar.  

 

 

 

 

inga detaljerade siffror att ta fram som 

förklarar den egentliga kostnaden för 

fallolyckor i vården.  

Det finns flera tänkbara förklaringar till 

att fallen minskade på båda sjukhusen. 

Att jobba förebyggande och att införa 

regelbundna timsrundor kunde vara 

sådana förklaringar. 

Olrich, Kalman, 

Nigolian 

2012 

USA 

Hourly 

rounding: A 

replication study 

Att undersöka 

effekterna av 

timsrundor på 

antalet fall, 

ringningar och 

patientnöjdhet 

inom två liknande 

medicinsk-

kirurgiska 

avdelningar.  

En quasiexperimentell studie under 1 år. En 

experimentell enhet + en kontrollenhet 

Alla patienter som skrevs ut från 

avdelningarna under den ettåriga 

studieperioden ingick. Studien utfördes 

gällande fall och patientnöjdhet sex månader 

innan implementeringen och sex månader 

under införandet. Antalet ringningar togs 

fram från ringsystemet 2veckor före 

införandet samt 4 veckor under införandet. 

Dessa 3 variabler analyserades och Chi-

Square test och ett test för rankingsummor 

användes för att jämföra data innan och efter 

införandet av timsrundor. 

 

 

 

 

 

N=4418 Innan införandet var antalet fall på 

enheten 3,37/1000 vårddygn och efter 

implementeringen av timsrundor var det 

2,6/1000 vårddygn, en minskning med 

23%.  

De lilla antalet ringningar som 

uppmättes gjorde det svårt att bedöma 

en signifikant skillnad. Ingen tydlig 

signifikant skillnad gällande 

patientnöjdhet mellan undersökningen 

innan och efter införandet. 

CCT

=II 

Tucker, Bieber, 

Attlesey-Pries, 

Olson, 

Dierkhising 

2012 

USA 

Outcomes and 

challenges in 

implementing 

hourly rounds to 

reduce falls in 

orthopedic units 

Att testa 

hypotesen efter att 

SNRI-protokoll 

införts. Att antalet 

fall ska minska 

samt att fall ska 

Två ortopediska slutenvårdsavdelningar och 

vardera med 29 vårdplatser. Undersökningen 

genomfördes genom att granska 

omvårdnadsdokumentation och genom 

intervjuguider som användes i 

fokusgrupperna med sjuksköterskor. 

N=14 

sjukskötersko

r 

 

Sjuksköterskorna upplevde 

timsrundorna som besvärliga och 

dokumentationen som en börda. 

Innehållet i timsrundorna 

dokumenterades otillräcklig, endast i 

22–60 procent. En slumpvis granskning 

P=I 
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kunna förutses vid 

mätningen 1 år 

efter införandet. 

Mätningar gjordes under tre perioder. Innan 

införandet, under införandet (12 v) och ett år 

efter införandet. Data över antalet fall samt 

riskbedömning gjordes först. Anpassade 

timsrundor innehöll 6 beskrivna aktiviteter 

under ronderna som dokumenterades i ett 

specifikt utarbetat formulär av 

sjuksköterskorna.  

N=2295 

patientjourna

ler  

 

 

av checklistorna gjordes dagligen. 

Personalen påmindes vid varje 

arbetspass vid överrapporteringen om 

timsrundor. Tveksamhet råder av 

sjuksköterskorna om varför 

avdelningarna valdes till 

undersökningen. De upplevde att de 

redan svarade på ringningar och 

funderade över syftet med 

undersökningen. Flera 

förändringsarbeten pågick samtidigt och 

sjuksköterskorna upplevde denna som 

ytterligare en belastning. Antal patienter 

före = 682 varav 14 fall (1,8 %) 

registrerade. Antal patienter under 

införandet = 775 varav 6 fall (0,8 %) 

registrerade. Antal patienter efter = 838 

varav 9 registrerade fall (1,1 %).  

Tzeng, Yin 

2009 

USA 

Relationship 

between call 

light use and 

response time 

and inpatient 

falls in acute 

care settings 

Undersöka om 

antalet ringningar 

och den tid det 

tog innan 

personalen kom 

till patienterna, 

bidrog till att 

påverka antalet 

fall 

Journalgranskning gjordes på 4 

akutvårdsavdelningar, mätningarna gjordes 

veckovis under 72 veckor. Ett 

statistikprogram användes för analys. 288 

värden från det analyserade materialet 

ingick. Dataanalys utfördes mellan februari 

2007-juni 2008. Den genomsnittliga 

svarstiden på ringningar jämfördes med 

antalet fall per 1000 patienter per dagar 

räknat på fallrapporter.  

SPSS, ANOVA-test användes. 

N=288 

värden 

Varav 198 

vårdplatser 

totalt 

Visade att det är diskutabelt om 

uppmuntring om ringningar är nyckeln 

till minskade fallskador. Enligt 

observationer som gjordes visade det sig 

att de flesta ringningar handlade om 

smärtlindring, problem med dropp, 

pumpar som larmar, toalettbesök och 

hjälp med förflyttning. Kulturen på olika 

avdelningar kan ha en betydelse för hur 

snabbt sjuksköterskor svara på 

ringningar. Sammanfattningsvis drar de 

slutsatser att uppmuntran till ringningar 

är nyckel till att minska fallskador. 

P=I 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur   


