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Sammanfattning    

Artros är en vanlig ledsjukdom som i svåra fall kräver operation. Snabba vårdförlopp, 

eller fast track-program, har utvecklats för att snabba på den perioperativa vården och 

patientens återhämtning, minska komplikationer samt sänka kostnader. För 

sjuksköterskan innebär snabba vårdförlopp att vården blir mer komplicerad och att hen 

får ta ansvar för fler patienter. Syftet med vår studie var att undersöka sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter i ett snabbt vårdförlopp. Detta gjordes genom en 

empirisk, kvalitativ intervjustudie. Intervjuerna analyserades enligt Lundman och 

Hällgren Graneheims (2017) metod.  

 

Utifrån resultatet bildades tre kategorier: “En stressig arbetsmiljö”, “En effektiv 

vårdkedja” och “Patienten i centrum”. Diskussionen fördjupar hur patientperspektivet 

och möjligheten till individuell vård påverkas av det snabba vårdförloppet. 

Informanterna kände sig pressade att på löpande band skriva ut patienter. Då vissa 

patienter inte var redo för hemgång kände informanterna det ibland som om de kastade 

ut dem. De ansåg att patienter som av olika anledningar behövde stanna längre än 

planerat på avdelningen, störde det snabba vårdförloppet. För att arbetet i fast track-

systemet skulle fortgå krävdes god kommunikation mellan personal, patienter och 

anhöriga. I vår studie upplevde informanterna att vården inom fast track-systemet var 

individuell men att tiden inte alltid räckte till. Detta ansåg de dock inte vara relaterat till 

själva fast track-systemet. En risk med fast track-systemet menade de var att arbetet 

ibland kunde ske per automatik, utan reflektion. Slutsatsen är att för att fast track-

systemet ska främja en patientcentrerad vård, så krävs att sjuksköterskor har en tydlig 

etisk professionalitet. Även hög medvetenhet om ansvarsfördelning och vikten av 

samarbete inom personalgruppen behövs för att fast track-systemet ska fungera utan att 

hota den vårdande vården. 

 

 

Nyckelord:  Fast track, Snabba vårdförlopp, Individuell vård, Sjuksköterska, Kvalitativ 

intervjustudie  
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INLEDNING 

Snabba vårdförlopp är standardiserade vårdprogram vars huvudsyfte är att förbättra 

återhämtning och minska risken för komplikationer. Ytterligare fördelar är kortare 

vårdtid, snabbt tillfrisknande och minskade kostnader (Kehlet 2013). 

 

Under vår utbildning har vi fått lära oss att god vård bedrivs med ett holistiskt synsätt i 

samråd med patienten och utifrån hens förutsättningar. Vår förförståelse var att detta 

förhållningssätt skulle bli bortprioriterat då det kunde ta mer tid än vad ett snabbt 

vårdförlopp tillåter. Vi ser en uppenbar risk för att snabba vårdförlopp och 

vårdvetenskapligt perspektiv ska krocka. 

 

Den sökta kunskapen är av betydelse för att belysa upplevelser av att arbeta i snabba 

vårdförlopp. Det är viktigt att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv studera hur 

sjuksköterskor upplever att det är att arbeta i ett snabbt vårdförlopp. Finner de tid och 

plats i vårdandet för att beakta patientens livsvärld och lidande samt att ägna sig åt 

vårdande samtal och bevara patientens autonomi? 

 

BAKGRUND 

Ett snabbt vårdförlopp 

Ett snabbt vårdförlopp, eller fast track-system, innebär standardiserade vårdprogram där 

det huvudsakliga syftet är snabbare rehabilitering och färre komplikationer samt tidigare 

hemgång (Kehlet 2013). Fokus är adekvat och opioidsnål smärtlindring (Kehlet 2013), 

nutrition, tidig och omfattande mobilisering samt noggrann information till patienterna 

(Kehlet & Dahl 2003). 

 

För att effektivisera vården kring höft- och knäoperationer har snabba vårdförlopp 

utvecklats. Från att patienterna har stannat kvar på sjukhuset i upp till tio dagar 

förekommer det nu att de lämnar sjukhuset efter två till fyra dagar. Trots kortare 

sjukhusvistelse och rehabilitering har inte patienter tagit skada eller behövt läggas in på 

nytt (Salmon et al. 2013). 

 

Under de senaste åtta åren har köerna för att få genomgå höft- och knäoperation i 

Storbritannien ökat med 25 %. Detta beror på att skador som inte är akuta prioriteras bort. 

Följden blir att personer med höft- och knäskador får fler förslitningar och ökad smärta i 

väntan på sin operation (Swinford 2017). I Storbritannien behandlas 8.75 miljoner 

personer för artros. Kostnaden för vård av artros i Storbritannien uppgick under 2010 till 

168 miljarder kronor (Arthritis research UK 2017). 

 

Artros orsakar ohälsa 

Artros är den vanligaste förekommande ledsjukdomen och en av elva sjukdomar som 

utgör störst börda för vården. Kvinnor och män drabbas i lika hög utsträckning (Dahlberg 

2015). Prevalensen ökar med stigande ålder då patienterna exponerats för riskfaktorer 

under fler år totalt (Rydholm & Gustafson 2012, s. 342). En åldrande befolkning ökar 
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antalet människor som drabbas av sjukdom, vilket i framtiden kommer att öka 

belastningen på vården då fler personer kommer att söka vård (Dahlberg 2015). 

 

Hälsa är en upplevelse av sundhet, friskhet och välbefinnande (Wiklund Gustin 2003, s. 

79). När en patient berättar hur hen upplever sin hälsa, ohälsa, sjukdom och eventuella 

lidande får sjuksköterskan ta del av patientens levda kunskap (Ekebergh 2009, s. 60). 

Birkler (2007, s. 33) menar att sjuksköterskan i mötet med patienten aldrig helt och fullt 

kan sätta sig in hur patienten upplever sitt lidande, men genom att bejaka patientens 

livsvärld kommer sjuksköterskan ändå vidare i sitt lärande mot en ökad förståelse för 

patienten och ett mer patientinriktat vårdande. Fokus flyttas från sjukdomen i sig till en 

person och hens behov och resurser (Ekebergh 2009, s. 60). 

 

Artros kan uppstå vid långvarig, upprepad eller tung belastning av leder, vid övervikt, 

fysisk inaktivitet eller som konsekvens av elitidrott. En led består av bland annat brosk 

och skelett. Brosket fungerar som en glidyta för skelettet. Vid artros bryts brosket ned 

successivt. Detta skapar smärta, stelhet, nedsatt funktion och ibland inflammation i leden 

(Dahlberg 2015). Problemen är långvariga och leder till minskad aktivitet och försämrad 

livskvalitet och lidande. Långvarig smärta skapar ohälsa och påverkar hela 

livssituationen. Sjuksköterskan ska stödja patienten till ökad tilltro till sin egen förmåga 

för att på så sätt kunna ta kontroll över sin sjukdom. När patienten känner att hen har 

kontroll kan upplevelsen av smärta och besvär minska (Ericson & Ericson 2012, s. 679).  

 

Artros diagnostiseras främst genom anamnes och kliniska undersökningar då 

förändringarna utvecklas långsamt och inte alltid kan ses på röntgen- eller 

magnetkameraundersökning. Behandling vid mild till måttlig artros är i första hand 

information och utbildning, träning och eventuellt viktreduktion. Dessa metoder har visat 

sig vara effektiva för att minska smärta och förbättra funktionen. Vid svår artros kan 

operation bli aktuell. Operationens syfte är att göra leden smärtfri med bibehållen 

funktion. Vid artros i knä och höft byts leden ut mot en protes (Rydholm & Gustafson 

2012, s. 342). Idag är artros den vanligaste orsaken till behov av höftprotes (Dahlberg 

2015).  

 

Sjuksköterskans roll 

I omvårdnadsprocessen ska sjuksköterskan och patienten samarbeta och sträva efter att 

steg för steg förändra patientens hälsotillstånd till det bättre (Florin 2014b, s. 69-71). 

Även vid sjukdom kan patienten uppleva hälsa då det existerar i förhållande till lidande. 

En del i hälsoprocessen är att möta och försonas med sitt lidande (Wiklund Gustin 2003, 

ss. 79-82). Efter en operation är sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten att återfå 

hälsa i form av fysiskt och psykiskt välbefinnande (Rydholm & Gustafsson 2012, s. 368). 

Tidig mobilisering helst redan på operationsdagen, är viktigt för att förebygga 

ventrombos och förbättra andningsarbetet (Berntzen et al. 2011). Även trycksår, 

förstoppning och urinretention undviks vid tidig mobilisering (Grønsleth, Roa, Könøy, 

Almås 2011, ss. 135-139). Sjuksköterskan ska samordna både medicinsk behandling och 

rehabilitering. Att vara lyhörd för det som patienten berättar är viktigt för att fånga upp 

problem och identifiera behov. Utifrån detta kan lämpliga omvårdnadsdiagnoser och 

vårdåtgärder föreslås (Ericson & Ericson 2012, s. 679).  
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För att skapas välbefinnande hos patienten ska vården planeras och anpassas utifrån hens 

individuella behov vilket kan kräva olika mycket tid (Florin 2014b, s. 69-71). 

Utvecklingen av fast track inom höft- och knäplastik gör att sjuksköterskor ansvarar för 

mer komplicerad vård, samtidigt som antalet patienter per sjuksköterska ökar. Detta ger 

mindre möjlighet till att vårda utifrån varje patients individuella behov (Specht, 

Kjaersgaard-Andersen, Kehlet & Pedersen 2015). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(2014) menar att sjuksköterskans roll är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande. Vården ska utformas av respekt för mänskliga och kulturella 

rättigheter, rätten till liv och egna val. Patienten ska bemötas med värdighet och respekt 

(ICN 2014).  

 

Enligt Berthelsen och Frederiksen (2017) upplever sjuksköterskor som arbetar på 

avdelningar med snabba vårdförlopp att det är svårt att anpassa vården utifrån patienten 

och dennes individuella behov. De upplever att de är tvungna att kompromissa med 

omvårdnad, värderingar och etik. De hinner inte tänka på huruvida en viss patient behöver 

gå till toaletten många gånger per natt eller om en patient har något annat speciellt behov. 

Sjuksköterskorna menar dock att fördelarna med och anledningarna till metoden är 

tydliga. De känner därför att vården i det snabba vårdförloppet rättfärdigas (Berthelsen & 

Frederiksen 2017). 

 

Snabba vårdförlopp är relativt ostuderat och det finns en kunskapslucka. Utöver 

Berthelsen och Fredriksen (2017) saknas forskning om hur sjuksköterskor upplever fast 

track-vård. Föreliggande studie kan ge ökad kunskap och medvetenhet kring 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i ett snabbt vårdförlopp. Detta kan bidra 

till utvecklingen av fast track-vård. 

 

PROBLEMFORMULERING 

I Storbritannien behandlas idag 8,75 miljoner människor för artros. Köerna för 

protesoperationer ökar ständigt då de bortprioriteras till förmån för mer akuta fall. Snabba 

vårdförlopp eller fast track-system har utvecklats för att påskynda förloppet vid knä- och 

höftprotesoperationer. Metoden har gett ett snabbare tillfrisknande, sänkta kostnader och 

kortare sjukhusvistelser. Inga konsekvenser i form av patientskador har observerats. 

 

Forskning där metoden tillämpas visar att sjuksköterskor upplever att den individuella 

vården bortprioriteras och att de måste tänja på sina etiska gränser, till exempel vid 

utskrivning av patienter. Metoden ger även ett ökat ansvar för sjuksköterskan med mer 

avancerad vård och fler patienter. 

 

Sjuksköterskans roll är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. Vid långvarig smärta påverkas ens hela livssituation. Sjuksköterskan ska stödja 

patienten till att tro på sig själv och sin förmåga, för att på så sätt ta kontroll över sin 

sjukdom, vilket kan lindra upplevelsen av sjukdom och smärta. Snabba vårdförlopp tar 

mer tid för sjuksköterskan då vården är mer avancerad och varje sjuksköterska ansvarar 

för fler patienter. Detta medför minskad möjlighet till en individuell vårdrelation där 

sjuksköterskan stärker patientens hälsoprocesser. 
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Befolkningen åldras vilket innebär att fler kommer att söka vård och ett ökat tryck på 

vården. Kortare vårdtider och standardiserade vårdprogram kommer att behöva tillämpas 

och fler sjuksköterskor kommer att arbeta med dessa program. Det krävs därför en ökad 

kunskap om sjuksköterskors upplevelser. Med ökad kunskap kan fast track-vården 

utvecklas. 

 

SYFTE 

Syftet är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som genomgår 

ett snabbt vårdförlopp i Nordirland. 

 

METOD 

Studien är en empirisk intervjustudie med kvalitativ ansats. Målet med kvalitativa 

forskningsintervjuer är att få ökad kunskap om informanternas upplevelser, tankar och 

känslor (Dalen 2015, s. 14). Dataanalysen gjordes enligt Lundman och Hällgren 

Graneheims (2017, ss. 219-221) kvalitativa innehållsanalys. 

 

Urval 

Studien utfördes på Musgrave Park Hospital i Belfast. Sjukhuset är särskilt inriktat på 

ortopedisk kirurgi. Det är ett specialistsjukhus med 38 ortopeder och 120 inneliggande 

patienter. Under dagtid utförs operationer löpande i åtta operationssalar (Musgrave Park 

Hospital 2011). Sjukhuset har utvecklat en policy för artrospatienter med korta pre- och 

postoperativa vårdförlopp (Salmon et al. 2013). De kallar metoden för “high turnover” 

eller “fast track”, vilket kan översättas till “ett snabbt vårdförlopp”. Varje knä- eller 

höftoperation planeras till 60 minuter. Samtidigt som en operation pågar förbereds nästa 

patient med anestesi i ett närliggande rum. På de postoperativa vårdavdelningarna bedrivs 

vården utifrån fokus på tidig hemgång. Patienterna går vanligtvis hem efter två dagar.  Det 

tillämpas ett så kallat “överlappningssystem” som planeras av koordinatorn. Det är en 

lista med patienter som kallas för “flytande”, vilket innebär att de inte har någon bestämd 

säng, utan placeras där det finns plats för stunden. När en patient är på operation eller 

ligger på intensivvårdsavdelning kan en patient från listan placeras på hens plats under 

tiden. Patienten som är tillfälligt borta blir i sin tur placerad på listan (Musgrave Park 

Hospital 2011).  

 

Urvalet var sjuksköterskor med arbetserfarenhet på minst sex månader på en ortopedisk 

vårdavdelning med pre- och postoperativ vård av patienter med artros. I urvalet 

eftersträvades spridning i antal arbetade år samt utbildningsgrad. Sju kvalitativa 

intervjuer gjordes. Informanterna rekryterades med hjälp av kontaktpersonen på plats, 

avdelningschefen. De tillfrågades slumpmässigt beroende på vem som var i tjänst och 

tillgänglig. Studiens deltagare hade mellan 2 och 34 års arbetserfarenhet och var 

legitimerade sjuksköterskor. Två hade en kandidatexamen i omvårdnad och två hade 

genomgått en vidareutbildning i ortopedi. Intervjuerna tog mellan 13 och 18 minuter (Se 

tabell 1). 

 

Tabell 1 
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Informant Arbetserfarenhet Examen Intervjulängd 

1  12 år Registered nurse, Nursing diploma 17 min 

2 13 år Registered nurse, bachelor degree in 

nursing, Orthopaedic diploma 

18 min 

3 2 år Registered nurse, bachelor degree in 

nursing 

15 min 

4 16 år Registered nurse, bachelor degree in 

nursing, Orthopaedic diploma 

13 min 

5 34 år Registered nurse, bachelor degree in 

nursing 

13 min 

6 4 år Registered nurse, bachelor degree in 

nursing 

16 min 

7 33 år Registered nurse, Nursing diploma 13 min 

 

Datainsamling 

Intervjuerna planerades enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 95). De tar upp vikten av 

lämplig klädsel, val av intervjuplats samt tidpunkt för intervju. 

 

Med hjälp av semistrukturerade frågor kan författaren rikta fokus mot det som är 

intressant för studiens syfte (Alvesson 2011, s. 62). Därför baserades intervjuerna i denna 

studie på semistrukturerade frågor. Frågorna utformades genom diskussion och reflektion 

oss emellan om relevanta frågeställningar för att syftet skulle kunna besvaras. Frågorna 

var: “How do you experience fast care as a whole? How do you experience the 

possibilities of adapting the care to the patient’s individual needs?” samt följdfrågor. 

 

Vid det första besöket på avdelningen delades en kortare presentation om oss, vår skola 

samt tanken med vår studie ut. I informationsbladet samt innan varje intervju blev 

informanterna informerade om att deras uppgifter och svar skulle hanteras konfidentiellt 

samt att de blev inspelade och att de när som helst kunde avbryta intervjun.  

 

Intervjuerna ägde rum i avdelningens personalrum. Vi deltog båda två och den ena 

intervjuade medan den andra lyssnade. Under några av intervjuerna satt andra 

medlemmar ur personalstyrkan med och lyssnade då de hade lunchrast. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av mobiltelefon och transkriberades ordagrant. Transkribering, 

bearbetning och analys skedde i Google Docs. Vi transkriberade varannan intervju och 

lyssnade på och läste igenom det den andre hade skrivit. När texten var klar gavs varje 

intervju ett nummer för att särskilja dem. På så vis blev informanterna avidentifierade. 

 

Dataanalys 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017, ss. 219-222) beskriver kvalitativ 

innehållsanalys. Utifrån det transkriberade materialet plockas innehåll relevant till 

problemformuleringen ut och bryts ner i meningsbärande enheter som kondenseras till 

kortare meningar. Dessa abstraheras från texten och märks med en kod. Koden beskriver 

meningens innehåll. Utifrån skillnader och likheter jämförs koderna och samlas i 
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underkategorier som sedan grupperas i kategorier. För att inte förlora kontexten görs detta 

med fördel i en tabell. Detta är det manifesta innehållet vilket innebär att texten inte har 

tolkats (a.a.). 

 

Vi analyserade på samma sätt med fokus på det manifesta innehållet. Under studiens 

analysprocess lästes det transkriberade materialet igenom flera gånger varpå stycken med 

relevans för syftet klipptes ut och samlades i en egen text. Innehåll som sorterades bort 

var meningar som enbart berörde det dagliga arbetet eller patienters upplevelser. Vi 

färgmarkerade meningsbärande enheter som motsvarade syftet. De klipptes ut och 

sorterades in i grupper efter gemensamt innehåll och samlades i varsitt dokument. Varje 

dokument gjordes om till en tabell med tre kolumner där de meningsbärande enheterna 

sattes längst till vänster. I mittenkolumnen kondenserades meningarna genom att 

nyckelord togs ut och formade kortare meningar med samma betydelse. Meningarna 

gjordes sedan om till komprimerade koder på svenska och sattes i högerkolumnen. 

Koderna sorterades i en ny tabell in i nio subkategorier som samlades under tre kategorier. 

Analysen resulterade i tre kategorier: En stressig arbetsmiljö; En effektiv vårdkedja och 

Patienten i centrum (Se tabell 2). 

 

Tabell 2 

Subkategori Kategori 

Att inte hinna med En stressig arbetsmiljö 

Att vilja upprätthålla professionalitet  

En balans mellan tidspress och etik  

Betydelsen av god kommunikation och samarbete mellan 

personal 

En effektiv vårdkedja 

Förändring och omfördelning av vårdansvaret  

Risk för att arbeta per automatik  

Fast track-vård är förenlig med individuell vård Patienten i centrum 

Sjuksköterskan som patientens advokat  

Möta patienters förväntningar  

 

Etiska överväganden 

Vi eftersträvade god forskning enligt de etiska principerna autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen. Urvalet av deltagare ska 

ske på ett rättvist sätt. Forskaren ska ha respekt för och värna om informanternas 

självständighet, integritet, värderingar och medbestämmande. Informanterna ska erhålla 

samma bakgrundsinformation som forskaren tagit del av. Meningen med forskning ska 

vara att ta fram kunskap som kan användas i ett gott syfte (Olsson & Sörensen 2011, ss. 

82-83). Studien är inte etikprövad men följer rådande rekommendationer utifrån hur god 

forskning ska bedrivas (Högskolan i Borås 2017). 

 

Avdelningens enhetschef samt chefen för operation gav sin tillåtelse och vi skrev under 

sjukhusets avtal om sekretess. Före intervjuerna erhöll informanterna skriftlig och 

muntlig information rörande frivillighet samt deras rättighet till att avbryta intervjun eller 

inte svara på vissa frågor. Informanterna erbjöds ingen ersättning för sitt deltagande. 
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Studien gjordes inte på uppdrag av någon och ingen finansiering erhölls. Någon 

intressekonflikt uppkom inte. 

 

RESULTAT 

Gemensamt för samtliga informanter som deltog i studien var att de uppskattade fast 

track-programmet. De tyckte att det skapade en bättre vård för patienterna med mindre 

postoperativa komplikationer och kortare vårdtider. De upplevde dock att arbetsmiljön 

ofta var stressig med många patienter som kom och gick. Ibland kände de sig pressade 

från administration och ansvarig läkare att skriva ut patienter som inte var redo. 

 

En stressig arbetsmiljö 

Arbetet upplevdes som stressigt då många patienter kom och gick på en dag. Det var 

många patienter på få sängplatser vilket skapade förvirring. Avvikelser från planeringen 

skapade problem i fast track-programmet. 

 

Att inte hinna med 

Det snabba vårdförloppet upplevdes skapa en stressig arbetsmiljö. Det var mycket att 

hålla reda på samtidigt, med många olika moment som skulle genomföras under ett 

arbetspass. Förutom all administration var det gårdagens patienter som behövde ses till 

och mobiliseras, nya patienter som skulle läggas in inför operation, andra kom tillbaka 

för postoperativ vård samtidigt som ytterligare andra skulle skrivas ut och skickas hem. 

Sjukhuset drev ett ständigt utvecklingsarbete av fast track-systemet med mycket 

forskning och studier som pågick på avdelningen. Informanterna förväntades delta och 

engagera sig i detta utöver sina sedvanliga arbetsuppgifter. De kände att forskningen var 

viktig och att den i det långa loppet skulle bidra till ett smidigare förlopp, men att den tog 

tid från omvårdnaden. 

 

Informanterna upplevde att den stressiga miljön gjorde att patienterna inte alltid kunde få 

den vård som informanterna hade önskat. De kände att det snabba vårdförloppet och de 

många uppgifterna det orsakade gav mindre tid till möte mellan sjuksköterska och patient. 

Under en stressig dag kände de att det var svårt att ge en god vård med fokus på varje 

individ. Ibland gick informanterna hem med en känsla av olust och otillräcklighet då de 

kände att de inte hade haft möjlighet att sitta ner hos eller uppmärksamma vissa patienter, 

för att mer praktiska saker kommit i vägen. 

 

Att vilja upprätthålla professionalitet 

Överlappningssystemet som tillämpades på avdelningen gjorde att upp till 28 patienter 

kunde delas upp på 20 platser. Extra många patienter i kombination med att patienterna 

låg inne under kort tid och snabbt ersattes av nya, gjorde att informanterna upplevde att 

det var svårt att hålla reda på vilken patient som låg i vilken säng. I dessa situationer 

upplevdes det viktigt att sträva efter att vara professionell och kompetent inför 

patienterna. Informanterna ville inte visa att de inte hade kontroll. Om dagens lista inte 

var välorganiserad skapades frustration och förvirring i personalgruppen vilket tog kraft 

och tid från omvårdnaden. 
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“It’s just coordinating everything and remembering who’s in which bed. You know if a 

patient went to theatre and their bed space is then used, it can be a nightmare sometimes” 

(Informant 4). 

 

En balans mellan tidspress och etik 

Informanterna beskrev en känsla av att dras mellan fast track-systemet med dess riktlinjer 

och sina egna etiska principer. Då fast track-systemet var utformat för att patienter snabbt 

skulle komma och gå skapades en press från kollegor, läkare och koordinator att 

upprätthålla ett ständigt flöde. Patienter stressades till mobilisering och utskrivning för 

att nya skulle kunna läggas in. Ibland kunde patienter skickas hem trots att de inte var 

redo och egentligen hade behövt stanna kvar en extra dag på avdelningen.  Informanterna 

upplevde ibland att de kastade ut sjuka människor från sjukhuset. När detta hände kände 

de att de inte levde upp till sin egen tanke om vad som kännetecknade en god 

sjuksköterska. 

 

De patienter som behövde stanna kvar på sjukhuset i väntan på hemsjukvård eller 

hemtjänst upplevdes störa och bli ett problem för det snabba vårdförloppet. Den planerade 

utskrivningen försenades och patienterna tog upp sängplatser vilket gjorde att planerade 

inskrivningar och operationer blev inställda. Informanterna upplevde att vissa patienter 

som efterfrågade hjälp i hemmet egentligen inte behövde det. För att undvika att fast 

track-systemet blev försenat försökte de uppmuntra patienterna till att klara sig själva och 

gå hem utan hjälp. Det var viktigt att berätta för patienterna att de kunde förvänta sig att 

det skulle vara svårt och jobbigt i början, men att de skulle bli förvånade över hur mycket 

de skulle klara av. 

 

“When it’s really busy here you do sometimes think like “seriously just let the patient 

have another day here”. You feel like you’re nearly rushing one out to get another one 

into the bed” (Informant 2). 

 

En effektiv vårdkedja 

Avdelningen hade ett bra samarbete. Informanterna var medvetna om en risk för att 

arbetet skulle utföras per automatik men upplevde främst att systemet skapade en effektiv 

och kontrollerad arbetsmiljö. 

 

Betydelsen av god kommunikation och samarbete mellan personal 

För att arbetet i det snabba vårdförloppet skulle fungera väl och flyta på var samarbetet 

mellan personalen särskilt viktigt. Patienterna delades inte upp mellan dem, utan alla var 

tvungna att ta ett gemensamt ansvar för alla patienter. Det var viktigt att alla i personalen 

sa samma saker till patienterna för att undvika förvirring eller frustration. Detta 

efterlevdes väl. Då patienterna ibland delade på sängplatserna fanns det risk för att 

personalen blandade ihop dem. För att undvika hopblandning och missförstånd krävdes 

god kommunikation inom personalgruppen. Detta fungerade bra och personalen 

uppskattade varandra och samarbetet dem emellan.  
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“We’re all like saying the same things to the patients, because then they don’t mix things 

up” (Informant 4). 

 

Förändring och omfördelning av vårdansvaret 

Informanterna trivdes med att arbetet var stressigt då det fick dagen att gå fort. En elektiv 

vårdkedja innebar en kontrollerad arbetsmiljö där riktlinjer styrde och underlättade 

arbetet. Fast track-systemet gjorde att avdelningen fick mindre arbete i och med att de 

flesta patienterna blev inlagda först samma dag som de skulle opereras. Patienterna skötte 

själva preoperativa förberedelser såsom dusch och fasta. Detta sågs som positivt då 

patienterna i mindre utsträckning byggde upp en oro inför operationen och hemma fick 

en bättre nattsömn. Tidig och noggrann patientinformation om preoperativa förberedelser 

var av största vikt för att inskrivning skulle kunna ske på samma dag som operationen. 

 

Att kunna säga till patienter att de skulle kunna gå hem inom några få dagar uppskattades 

av informanterna, då de upplevde att de flesta människor inte vill vara på sjukhus. Det 

var lättare att uppmuntra patienterna till egenvård när de fick höra att de skulle få åka hem 

inom kort tid. 

 

Risk för att arbeta per automatik 

Informanterna erfor att det snabba vårdförloppet medförde en ökad risk för att 

omvårdnadsarbetet skulle utföras per automatik, utan reflektion eller eftertanke. 

Avdelningen hade mycket struktur och riktlinjer i jämförelse med andra avdelningar och 

alla sjuksköterskor utförde därför samma uppgifter dag efter dag. Alla patienter ansågs 

ha ungefär samma vårdbehov vilket gjorde att arbetet från patient till patient var snarlikt. 

Avdelningen försökte arbeta aktivt inom fast track-systemet för att inte utföra omvårdnad 

per automatik. Dock upplevde informanterna att det i stressiga perioder och när det låg 

många patienter på avdelningen kunde vara svårt att tänka på.  

 

“With the fast track system it would be very easy to sort of do everything robotically and 

you know, everybody does the same thing” (Informant 4). 

 

Patienten i centrum 

Fast track-programmet var inte ett hinder för att ge patienterna individuell vård. Ibland 

kände informanterna sig tvungna att stå upp för att patienter skulle få stanna på 

avdelningen. Vissa patienter hade förväntningar som inte alltid överensstämde med den 

planerade vården, vilket kunde vara problematiskt att bemöta. 

 

Fast track-vård är förenlig med individuell vård 

Fast track-systemet upplevdes inte minska möjligheten till att ge patienterna individuell 

vård. Informanterna uppgav att varje patient sågs utifrån dennes situation och behov och 

vården anpassades därefter. Patienten blev tillfrågad vilket tilltalsnamn hen föredrog och 

tiden för utskrivning ansågs var särskilt varierad och anpassad utifrån patienterna. Vissa 

patienter gick hem dagen efter operationen medan andra var mer trötta, sårbara och sjuka, 

eller behövde sociala insatser och därför var tvungna att stanna kvar längre på 
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avdelningen. Informanterna upplevde att en del av individuell vård innebar att patienterna 

inte föll in i en patientroll där de såg sig själva som sjuka och inte deltog aktivt i sin egen 

vård. Patienterna uppmanades till att ha på sig sina egna kläder i stället för pyjamas dagtid, 

att röra sig runt på avdelningen samt äta sina måltider i matsalen. Informanterna upplevde 

att patienterna då blev piggare och mer sig själva. Detta var positivt för rehabilitering och 

en snabbare hemgång i enlighet med det snabba vårdförloppet.  

 

Informanterna ansåg att deras uppgift var att uppmuntra och stötta patienterna till att gå 

och mobilisera sig, men att det i slutändan var upp till var och en av patienterna att själva 

ansvara för sin rehabilitering. 

 

“Not every patient wants to walk, but at the end of the day it’s down to the patient. We 

can only inform them and encourage them and tell them that it’s for their rehab but you 

need their consent at the end of the day” (Informant 1). 

 

Sjuksköterskan som patientens advokat 

Informanterna upplevde att de ibland kände sig tvungna att stå på sig mot läkare och 

administration för att patienter som de ansåg inte var redo för utskrivning skulle få stanna 

kvar på avdelningen. De kände att de ibland fick agera som advokat för patienterna och 

insistera på att de skulle få stanna, trots att det kunde medföra att en nyinläggning blev 

inställd. En stressfaktor var att läkarens bedömning om när patienten var redo för 

utskrivning inte var tillförlitlig. Alla sjuksköterskor på avdelningen sa inte ifrån när en 

patient behövde vara kvar. Det var några särskilt engagerade som orkade och vågade ta 

diskussionen. Dessa diskussioner kunde orsaka spänningar och osämja inom 

personalgruppen, men samarbetet och viljan att ge god vård dominerade. 

 

“As a nurse you have to be an advocate for your patients and say like “no this woman is 

sick”, and sometimes the admissions would need to be cancelled, you know if we don’t 

have beds. You can’t kick people out of their bed” (Informant 3). 

 

Möta patienters förväntningar 

Fast track-programmet fungerade inte alltid såsom patienter och anhöriga förväntade sig. 

Patienterna hade ofta förväntningar på vården som inte stämde överens med verkligheten 

på vårdavdelningen vilket kunde vara problematiskt. Vissa anhöriga trodde att patienten 

skulle vara inlagd i flera veckor och de anhöriga passade då på att resa iväg, vilket skapade 

frustration i personalgruppen. Vissa patienter blev arga och ledsna när de uppmanades till 

mobilisering i ett tidigare skede än vad de hade väntat sig. Genom tidig information om 

förväntad inläggningstid och om vikten av mobilisering kunde detta förhindras.  

 

Vissa patienter förväntade sig att få stanna kvar på avdelningen längre än två-tre 

dagar.  En stor del av vårdarbetet var att utbilda, motivera och kommunicera med 

patienter och deras familjer. För att det inte skulle komma som en chock på 

utskrivningsdagen var det viktigt att i förväg informera patienterna om att de efter 

operationen förväntades skrivas ut så snart som möjligt. Detta skedde i på förhand 

utskickad information samt muntligt vid inskrivningen. För att patienterna skulle tro på 

sig själva och på sin förmåga till att gå hem efter operationen var det viktigt att ständigt 
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uppmuntra patienterna och berätta för dem att de efter operationen skulle må bättre. Det 

var svårt att motivera patienten till att mobilisera sig om patienten hade fått beskedet att 

hen kunde stanna så länge som hen ville. 

 

“You’re sort of trying to explain to the patients that if you’re medically fit, there’s no 

reason for you to stay in the hospital” (Informant 1). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Kvalitativ forskning utgår ifrån idén att människor genom språket kan ta del av varandra 

på ett djupare plan (Olsson & Sörenssen 2011 s. 23). Innebörden av det människor 

upplever är i fokus (Dahlborg & Lyckhage 2017, s. 34). Vi valde att göra en empirisk 

studie då det var lämpligt utifrån vår forskningsfråga.  

 

En kvantitativ studie hade inte varit relevant utifrån forskningsfrågan då den berör 

subjektiva upplevelser. 

 

Då det inte fanns något lämpligt rum för oss att hålla intervjuerna i hamnade vi i 

personalrummet. Under majoriteten av intervjuerna var vi själva, men några hölls i 

närvaro av informanternas kollegor vilket kan ha distraherat dem eller påverkat svaren. 

Då vi båda två närvarade vid varje intervju är det möjligt att vi hamnade i en maktposition 

gentemot informanten. För att minska risken för detta försökte vi skapa en trygg känsla 

där vi alla tre var på samma nivå. Vi var måna om att vara neutrala och ödmjuka gentemot 

det informanten berättade. 

 

Vid intervjuerna upplevde vi att informanterna i sina svar främst beskrev det praktiska 

arbetet och inte deras egna upplevelser och tankar. Om vi hade ställt fler följdfrågor 

inriktade på deras upplevelser kanske svaren hade blivit mer utförliga. Vi var noggranna 

med att formulera semistrukturerade frågor och vi upplevde att de var lämpliga. 

Kvaliteten på intervjuerna begränsades av att vi inte har bred kunskap och erfarenhet 

kring området och i intervjuteknik. Att intervjuerna genomfördes på engelska påverkade 

vår förståelse och förmåga till uttryck och svar då det inte är vårt modersmål. Ett större 

antal informanter hade kunnat ge en mer varierad bild och mer tyngd till resultatet. Då 

informanterna valdes ut beroende på vem som var i tjänst var vårt urval ett 

bekvämlighetsurval, det blev dock ändå en stor spridning. 

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017, ss. 222-223) skriver om trovärdighet inom 

kvalitativ innehållsanalys. Det är viktigt att ett resultat visar på trovärdighet. För att öka 

trovärdighet ska kodning, kategorisering och tema stämma väl överens med 

ursprungstext. Benämningar och tolkningar ska vara rimliga och trovärdiga. En noggrann 

beskrivning av analysprocessen ökar också studiens trovärdighet (a.a.). Vad gäller 

trovärdighet i denna studie valde vi att översätta från engelska till svenska först då de 

kondenserade meningarna gjordes till koder. Detta för att komma nära och hålla kvar 

essensen av det informanterna sagt. Vi bedömde att vi skulle tappa innebörden om vi hade 

översatt direkt vid transkribering då många engelska ord och uttryck inte har någon direkt 

svensk översättning. Om vi hade översatt efter kodning är det möjligt att koderna hade 
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blivit svårare att förstå och använda. Om vi inte hade översatt texten alls hade vi fått välja 

mellan att skriva hela uppsatsen på engelska eller att blanda engelska och svenska i 

resultat och diskussion. Att skriva på engelska hade begränsat kvaliteten då det inte är 

vårt modersmål. Till resultatet behöll vi citaten på engelska för att låta informanternas ord 

och formuleringar tala för sig själva. Vid kodning prioriterade vi innebörden av de 

kondenserade meningarna framför att göra korta kodnamn. Detta medförde att koderna 

blev mer språkligt utförliga men mindre överskådliga. 

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017, ss. 222-223) menar att en forskare måste vara 

medveten om sin egen förförståelse och reflektera över hur den kan påverka studiens 

resultat. Förförståelse innebär att forskaren redan har en bild av fenomenet innan det 

börjar studeras.  

 

Innan vi gjorde intervjuerna var vår förförståelse att arbetet var stressigt med liten 

möjlighet till individuell vård. Vi tänkte att sjuksköterskorna skulle känna att de inte hann 

möta patientens livsvärld eller ha vårdande samtal. Kanske skulle de vara missnöjda med 

systemet och vantrivas med stressen som det medförde. När vi höll intervjuerna försökte 

vi hålla tillbaka vår förförståelse och istället vara följsamma i det som informanterna 

svarade och inte ifrågasätta deras upplevelser. När vi i efterhand lyssnade på intervjuerna 

märkte vi hur vi hade riktat mer uppmärksamhet mot negativt laddade upplevelser. Vi 

försökte kompensera detta i analysprocessen genom att lyssna flera gånger på 

intervjuerna och uppmärksamma informanternas positiva upplevelser av vården i det 

snabba vårdförloppet. 

 

Studien är intressant för sjuksköterskor och annan vårdpersonal som vårdar inneliggande 

patienter. Snabba vårdförlopp och åtgärder sker i allt större utsträckning inom vårdens 

alla områden och därför kan kunskapen från studien vara intressant även där uttalade fast 

track-system inte tillämpas. Studier som denna bör uppmärksammas för att främja en 

hållbar utveckling som värnar om en holistisk vård. De identifierade kategorierna i 

studien är inte specifika för ortopedi varför resultatet kan appliceras på annan vård. 

 

Resultatdiskussion 

Denna studie visade att sjuksköterskor såg positivt på snabba vårdförlopp inom elektiv 

höft- och knäplastik. Det upplevdes inte råda något samband mellan snabba vårdförlopp 

och minskad individuell vård. Sjuksköterskorna som arbetade i det snabba vårdförloppet 

var i huvudsak positiva till systemet. Det beskrevs som snabbt, stressigt och 

välfungerande. I och med ett högt patientflöde fanns det en press att skriva ut patienter 

trots att vissa inte var redo.  Dock gjorde den stressiga miljön att det ibland inte fanns tid 

till att vårda patienterna på det sätt som önskades. En risk sågs för att arbetet skulle ske 

per automatik och utan reflektion. Patienter som behövde stanna kvar längre än planerat 

på avdelningen störde och skapade problem för det snabba vårdförloppet. 

 

En stressig arbetsmiljö 

I denna studie var upplevelsen av en stressig arbetsmiljö utmärkande. Informanterna 

kände press från flera håll att snabbt skriva ut och ta emot nya patienter. Det var mycket 

att göra och många patienter att hålla reda på. Upplevelsen stämmer överens med vad 
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Berthelsen och Frederiksen (2017) påvisar. Sjuksköterskorna i deras studie upplevde att 

fast track-programmet skapar stress och begränsningar. Då den främsta prioriteten var en 

tidig hemgång kände de sig pressade att skriva ut patienter på löpande band. En stressig 

arbetssituation kan medföra att en vårdande relation uteblir (a.a.). Om vårdaren upplever 

tidsbrist i arbetet blir det svårare för patienten och vårdaren att knyta an till varandra på 

ett sätt som är främjande för en god vårdrelation (Dahlberg & Segesten 2010, s. 214).  

 

Denna studie visar hur de patienter som väntade på hemsjukvård eller hemtjänst, eller av 

någon annan anledning önskade stanna kvar längre än planerat, upplevdes störa fast track-

programmet. Även Berthelsen och Frederiksen (2017) lyfter att patienter som krävde 

längre vårdtid medförde problem. Sjuksköterskorna i deras studie upplevde att patienter 

ibland var oförberedda på vad fast track-vården innebar. De hade önskemål som inte 

stämde överens med eller kunde tillgodoses i programmet, såsom att ligga kvar i sängen 

och vila istället för att mobilisera sig tidigt efter operation. Detta fördröjde enligt 

sjuksköterskorna det snabba förloppet. Sjuksköterskorna såg patienternas individuella 

behov och önskemål som oviktiga och prioriterade istället ett snabbt patientflöde (a.a.). 

Utifrån denna studies resultat samt ovanstående forskning går det att dra slutsatsen att 

sjuksköterskor i fast track-vård var så påverkade av och inriktade på programmet att deras 

bedömningar och handlingar främst utgick ifrån det. För dem blev tidig mobilisering och 

hemgång en lösning som passade bäst för alla trots att verkligheten ibland var mer 

varierad än så. Detta står i motsättning till vårdvetenskapen där det betonas att patienten 

och hens självbestämmande ska vara i centrum för vården. Ingen ska känna att beslut och 

behandlingar tvingas på hen (Josefsson 2010). Vid beslut som gäller patienten måste 

sjuksköterskan respektera patientens autonomi och vilja (Birkler 2007, ss. 146-147). När 

patienten är en del av det beslutsfattande teamet skapas partnerskap och samarbete 

(Ekman et al. 2011). För att nå ett mer patientinriktat vårdande krävs att sjuksköterskan 

bejakar varje patients livsvärld (Ekebergh 2009, s. 60). En klinisk implikation kan vara 

att sjuksköterskor som jobbar i fast track-vård bör uppmärksammas på att systemet i sig 

kan orsaka en stressig arbetsmiljö vilket kan ta fokus från patienten. En viktig fråga att 

studera är huruvida fördelarna med fast track-vård väger upp för stressen och dess 

negativa påverkan på patientfokuserat arbete? 

En effektiv vårdkedja 

Resultatet av denna studie visar att det sågs som positivt att redan vid inskrivning kunna 

berätta för patienten att hen skulle få åka hem tidigt då de flesta människor inte vill vara 

på sjukhus. Vandrevala, Senior, Spring, Kelliher och Jones (2016) beskriver att patienter 

såg tidig hemgång som ett tecken på tillfrisknande vilket var positivt för deras motivation 

och rehabilitering. Det var i hemmet som den riktiga rehabiliteringen skulle ske då de där 

skulle få lugn och ro och komma ifrån rollen som sjuk. 

 

I fast track-vård består arbetsuppgifterna till stor del av kommunikation mellan 

sjuksköterska, patient och anhörig. Sjuksköterskan ska undervisa, informera och motivera 

samt förbereda patienter för hemgång och egenvård i hemmet (Hjort Jakobsen, Rud, 

Kehlet & Egerod 2014). Detta leder till att patienterna blir mer delaktiga i sin egen vård 

och rehabilitering (Specht et al. 2015). I denna studie menade informanterna att deras 

uppgift var att stötta, kommunicera och undervisa patienter och familj. De ansåg att det 

var patienten som var ytterst ansvarig för sin egen vård, både på sjukhuset och hemma.  
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Informanterna i denna studie menade att de samarbetade mycket och ansåg att ett gott 

samarbete och kommunikation var viktigt för att systemet skulle fungera och flyta på. 

Detta stämmer överens med forskningen från Polle et al. (2007) samt Scheel, Pedersen 

och Rosenkrands (2008). För att ett fast track-program ska vara framgångsrikt krävs ett 

motiverat och engagerat team (Polle et al. 2007). God vård skapas då sjuksköterskor 

arbetar tillsammans för att skapa förutsättningar för hälsa och välbefinnande hos varje 

individ, samhälle och situation (Scheel, Pedersen & Rosenkrands 2008). Därför kan en 

klinisk implikation vara att fokusera på och utveckla samarbetet inom och mellan 

personalgrupper. 

 

 Informanterna i denna studie menade att det utan reflektion fanns en risk för att hamna i 

en struktur av arbete per automatik. Även Dahlberg och Segesten (2010, s. 212) belyser 

problematiken i att oreflekterat vårda efter i förväg utformade vårdplaner. De kan ge 

mindre tid till personlig vård och tillgodoseende av individuella behov. För att 

upprätthålla kvalitet och god vård i ett fast track-system krävs att personalen fortbildas 

kontinuerligt (Polle et al. 2007). Om patienten och hens uppfattning om god vård beaktas 

lyfts patientperspektivet fram. Vården ska utgå ifrån en för patienten konkret situation, 

snarare än teori och forskning. Då kan patienten förstå varför vissa beslut tas och hen får 

lättare för att följa med i vården (Wiklund Gustin 2003, ss. 232-233). ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor (2014) betonar att varje patient ska vårdas med respekt och i enlighet 

med patientens rätt till egna val. En tanke är att om sjuksköterskan är medveten om detta 

kan hen få en bättre förståelse för vad olika beslut i vården innebär för varje individ. I 

relation till denna studies resultat innebär detta att sjuksköterskorna genom att lägga fokus 

på patienternas syn på sin vård och vad den innebär skulle kunna skapa förutsättningar 

för en bättre följsamhet i vården. Detta skulle kunna göra att patienten bättre kan förstå 

syftet med mobilisering och tidig hemgång. 

 

Patienten i centrum 

I denna studie menade informanterna att fast track-programmet inte var ett hinder för att 

vårda individuellt. De ansåg att individuellt anpassad vård innebar att patienterna blev 

tillfrågade vilket namn de ville bli kallade för, att dagen för utskrivning anpassades efter 

individen samt att patienterna inte tilläts hamna i en “sjukroll”. Fast track-program 

beskrivs som “one-size fits all” där vissa patienter som kräver mer tid och omvårdnad inte 

passar in (Berthelsen & Frederiksen 2017; Berg, Idvall, Katajisto & Suhonen 2012). Det 

är patienten och hens berättelse som ska vara i centrum för vården. Upplevelsen av 

sjukdom och lidande står i kontrast till den medicinska aspekten, där fokus ligger på 

diagnos och behandling (Ekman et al. 2011). Det allmänna antagandet om vad sjukdom 

är införlivas inte alltid då känslan av sjukdom är helt subjektiv (Birkler 2010, s. 72). 

Patienten ska kunna lita på att få den vård som behövs, när den behövs utifrån hens 

personliga behov (Josefsson 2010). För att lyfta fram patientperspektivet ska 

sjuksköterskan lyssna aktivt och avsätta tid för det vårdande samtalet (Florin 2014a, s. 

80). När sjuksköterskan lyssnar på patienten förflyttas fokus från sjukdomen till personen, 

hens upplevelse av sjukdom och hens behov och resurser. I en patientcentrerad vård är 

det inte bara patienten som utbildas. Även sjuksköterskan har nytta av att ta del av 

patientens erfarenhet och kunskap (Ekman et al. 2011). 
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I denna studie upplevde informanterna att patienterna ibland blev frustrerade och sårade 

då de efter operationen kontinuerligt uppmanades till att komma upp och mobilisera 

sig.  Dilemman kan uppstå då vård utifrån personens livsvärld ska praktiseras i ett 

problemlösande och resultatinriktat system (Scheel, Pedersen & Rosenkrands 2008). 

Sjuksköterskan ska hjälpa patienten till att acceptera sin sjukdom och livet som det är. 

Vid acceptans får patienten en ökad känsla av välbefinnande och det blir enklare för 

patienten att fungera socialt, emotionellt och fysiskt. Inte heller smärtproblematik upplevs 

då lika påtaglig (Obiegło, Uchmanowicz, Wleklik, Jankowska-Polańska & Kuśmierz 

2015). Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 310) påverkas vårdens resultat av 

sjuksköterskans hållning gentemot patienten, när patienten genomgår ett smärtsamt eller 

obehagligt moment. För varje människa är känslan av ett gott liv individuell, men 

livskvalitet kan stärkas av att känna sig respekterad (Dahlgren & Segesten 2010, ss. 116-

117). Om sjuksköterskan ser patienten med dennes problem, istället för att bara se 

problemet, kan vården förbättras (Dahlberg och Segesten 2010, s. 310). När 

sjuksköterskan förstår patientens lidande och kamp för hälsa skapas en möjlighet till att 

hjälpa hen framåt. Sjuksköterskan får en förståelse för hur patienten agerat i vissa 

vårdsituationer (Wiklund Gustin 2003, s. 140). 

 

I denna studie baseras informanternas upplevelser på vård av ortopediska patienter. Enligt 

Berg et al. (2012) fanns det en risk att sjuksköterskor såg ortopediska patienter som en 

homogen grupp. De blev patienter utan individuella behov eller förväntningar och 

vårdades som om deras vårdbehov var samma. Patienter upplevde att det var viktigt att 

få individuell vård (Berg et al. 2012). Endast 59 % av de tillfrågade patienterna upplevde 

att vården de fick var utformad utifrån deras individuella behov (Berg, Suhonen & Idvall 

2007).  

 

Omvårdnaden bör stärka patientens livsvärld (Scheel, Pedersen & Rosenkrands 2008). I 

denna studie ansågs möjligheten till individuell vård inte vara begränsad av fast track-

systemet, utan varje patient togs om hand individuellt. Dock upplevdes inte tiden alltid 

räcka till för var och en. Tidsbristen ansågs inte vara relaterat till systemet. Det kan tänkas 

att det finns en relation mellan ett högt patientflöde och minskad tid till varje patient. Att 

befinna sig mitt i arbetet i ett snabbt vårdförlopp kan göra det svårt att stanna upp och 

reflektera. En klinisk implikation kan vara diskussioner inom personalgruppen kring vad 

som egentligen orsakar känslan av tidsbrist och vad som är individuellt anpassad vård. 

Utifrån detta kan fast track-vården utvecklas till det bättre för både sjuksköterskor och 

patienter. 

 

Berthelsen och Frederiksen (2017) menar att sjuksköterskorna såg på patienterna med 

fast-track-ögon och främst mötte behov som var relaterade till programmet. Patienternas 

individuella behov uppmärksammades inte på samma sätt. Sjuksköterskorna var måna 

om att följa programmet och hänvisade till dess riktlinjer i vilka patienterna beskrevs som 

en relativt homogen grupp. Dock kände de, tvärtemot resultatet i denna studie, att 

systemet ibland gjorde att de var tvungna att kompromissa med etik och individuell vård. 

Josefsson (2009, s. 86) menar att det ingår i sjuksköterskans arbete att ta hänsyn till olika 

behov, varpå hen kan komma att ställas inför utmanande etiska dilemman. 

Sjuksköterskans etiska förhållningssätt är främst beroende av det perspektiv hen intar, 

inte riktlinjer och normer. Det är ett medvetet val där sjuksköterskan ska våga se och 
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vittna om vad som sker. Patientens process mot hälsa påverkas av huruvida 

sjuksköterskan tar ställning för eller emot hens perspektiv (Wiklund Gustin 2003, s. 235). 

 

SLUTSATSER 

Denna studie har kommit fram till att informanterna var positiva till att arbeta inom ett 

fast track-system. Genomgående var att vården var välfungerande men stressig. En risk 

med fast track-systemet var att arbetet ibland kunde ske per automatik, utan reflektion. 

Informanterna menade att det går att ha patienten i centrum och ge individuell vård men 

för att detta ska fungera krävs samarbete och patientutbildning.  

 

Då fast track-systemet hamnar i centrum för vården finns det en risk att tid tas från det 

vårdande mötet mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskor inom fast track-vård bör 

bli uppmärksammade på att systemet kan orsaka en känsla av stress och tidsbrist. För att 

utveckla och förbättra fast track-vård krävs diskussion och reflektion samt ett nära 

samarbete inom och mellan personalgrupper. 

 

Svenska sjuksköterskor kan med fördel ta del av resultatet i denna studie. Genom detta 

får de kännedom om upplevelser hos sjuksköterskor i en annan del av världen. Detta kan 

ge perspektiv och skapar reflektion över likheter och skillnader i vården samt synen på 

stress och individuell vård. Genom ökad kunskap kring fast track-vård utifrån 

sjuksköterskors synvinkel kan den utvecklas i det svenska systemet. 

 

Förslag till vidare forskning 

Det hade varit intressant att vidare studera vad orsaken är till att sjuksköterskorna i vår 

studie inte känner att de har tid till att ge den vård de vill till patienterna. En ny studie 

skulle kunna jämföra möjligheterna till individuell vård mellan en fast track-avdelning 

och en vanlig vårdavdelning. Det kan även vara intressant att genomföra en jämförande 

studie mellan sjuksköterskors upplevelser på fast track-avdelningar i Nordirland och 

Sverige för att se på eventuella likheter och skillnader. För att belysa flera dimensioner 

av fast track-vården kan det med fördel göras fler kvalitativa intervjustudier rörande 

patienters upplevelser av fast track-program Det skulle även vara intressant att genomföra 

en kvantitativ enkätstudie om hur patienter upplever vården jämfört med hur 

sjuksköterskor upplever den. 
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