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Abstrakt 

Bakgrund: Inom den kommunala hemsjukvården utförs många hälso- och sjukvårds uppgifter 

på delegation av omvårdnadspersonal utan formell kompetens. Personalen har olika 

bakgrund avseende utbildning, erfarenhet och språkkunskaper.  

Syfte: Att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenheter av att utföra delegerade 

arbetsuppgifter från distriktssköterska 

Metod: Elva semistrukturerade intervjuer genomfördes våren 2017 med delegerad 

omvårdnadspersonal ur tre olika arbetsgrupper i en kommun i norra Sverige. Kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats användes som analysmetod 

Resultat: Resultatet utmynnade i tre kategorier: ”Risker”, ”Förbättringsområden” och 

”Framgångsfaktorer” utifrån tio subkategorier.  

Slutsats: Omvårdnadspersonalen önskar tydliga instruktioner och kontinuerlig kontakt med 

den sjuksköterska som gett delegering. En god kommunikation och nära samarbete främjer 

patientsäkerheten. Mer utbildning efterfrågades om olika läkemedel, biverkningar, diabetes 

och hjärt- och lungräddning.  

Nyckelord: Delegering, distriktssköterska, hemsjukvård, innehållsanalys, 

läkemedelshantering, patientsäkerhet.  
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Abstract 

Background: In the field of municipal home nursing, many health care services are carried 

out by delegation of nursing personnel without formal competence. The personnel have 

different backgrounds regarding education, experience and language skills. 

Aim: To deskribe unlicensed assistive/nursing/ personnel´s experience of performing 

delegated health care tasks.  

Method: Eleven semistructured interviews were undertaken in 2017 with unlicensed 

assistive/nursing personnel working in a municipality in the northern of Sweden. The applied 

method was qualitative contents analysis 

Results: The study resulted in three cathegories “Risks”, “Improvement areas” and “Factors 

for success” from ten sub cathegories. 

Conclusions: The home care personnel wish for clear instructions and continuos contact with 

the delegating nurse. Safe communication promotes patient security. More education was 

requested about different medicines, side effects, diabetes and heart and lung resuscitation. 

Key words: Content analysis, delegation, district nurse, home care, medication/medicine/ 

management, patient safety.  
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1. Bakgrund 

1.1 Hemsjukvård  

Antalet äldre (över 65 år) och yngre personer med funktionshinder som bor hemma ökar i 

stora delar av världen (Lee, 2015; Plawecki, 2010; Pringle, 2017; Young, 2016).  

Det är en världsomfattande trend att allt mer omvårdnad flyttar ut från sjukhus in till 

personers privata hem. Detta innebär att flera behov av kvalificerad omvårdnad måste 

tillgodoses, ibland under en längre tid (Gransjön Craftman et al., 2012; Socialstyrelsen, 2008).  

I Norge har det skett en ökning av antalet unga personer som behöver avancerad vård och 

träning i hemmet, samtidigt som gruppen äldre ökar även där. Antalet slutenvårdsplatser har 

minskat och eftervården sker i personernas hem i stället för på sjukhus (Johansen & 

Fagerström, 2017, Kihlgren, 2009). 

Kortare vårdtider på sjukhus ställer ökade krav på hemsjukvården. Personer inskrivna i 

hemsjukvården är ofta multisjuka och behandlas med flera olika läkemedel, vilket i sin tur kan 

innebära en risk för interaktion mellan olika läkemedel som leder till nya symtom. Allt fler 

bland de mest sjuka äldre bor i ordinärt boende (Gransjön Craftman et al., 2014).  

Hemsjukvård innebär medicinsk behandling med läkemedel, rehabilitering och/eller 

habilitering. De arbetsuppgifter som delegeras kan till exempel vara: att administrera 

läkemedel ur dosett eller apodos, kontrollera plasma glukos med personernas egna mätare  

och ge subkutana injektioner som insulin och Fragmin (blodförtunnande läkemedel) eller att 

ge tarmreglerande läkemedel ur originalförpackningar. Dosering av flytande läkemedel, 

ögondroppar/ögonsalva. Vissa såromläggningar, tracheostomivård, spolning av 

urinvägskateter och sondmatning är också förekommande arbetsuppgifter som utförs på 

delegering (Levy, 2013, s. 20; Socialstyrelsen, 2008). 

1.2 Delegering 

Delegeringen ges av en legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska av med formell 

kompetens till en person som har reell kompetens för arbetsuppgiften (Delegering av 

arbetsuppgifter inom hälso-och sjukvård, SOSFS 1997:14). 
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Delegering får endast ske när den som delegerar kan försäkra sig om att den som mottar 

uppgiften kan fullgöra den och det är säkert för patienten. (Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. HSLF-FS 

2017:37) 

Delegering är en dynamisk process, som innefattar ansvar, pålitlighet och auktoritet. Varje 

person som är delegerad och den person som delegerar ut arbetsuppgifter är ansvarig för 

utförandet av arbetsuppgiften (Mc Innis & Parsons, 2009; HSLF-FS 2017:37; 

Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659).  Delegering ska ske innan arbetsuppgiften ska utföras. 

Rätten att vägra delegering gäller såväl för den delegerade personalen som för sjuksköterskan 

som ska delegera. En delegering kan återkallas om den delegerade arbetsuppgiften inte utförs 

på ett tillfredsställande sätt (SOSFS 1997:14). 

Mitty (2010) beskriver fem olika aspekter för framgångsrik delegering från National Council 

of State Boards of Nursing; rätt omständighet, rätt person, rätt uppgift, rätt anvisningar och 

god kommunikation samt rätt undervisning och utvärdering.  Att delegera en arbetsuppgift 

ska göras till en person som är kapabel att utföra arbetsuppgiften, men som samtidigt har 

möjlighet att utföra den utan att säkerheten äventyras. (HSLF-FS 2017:37). Rätt använd kan en 

delegering bli en motiverande och kraftfull åtgärd (Huston, 2017). Olika personer har olika 

förmågor till problemlösning, utbildning, erfarenhet och förmåga till självständigt arbete. 

(Gransjön Craftman et al., 2014) 

Delegeringen av medicinska arbetsuppgifter från sjuksköterska till omvårdnadspersonal är 

frivillig, tidsbegränsad och skriftlig och ska inte ske slentrianmässigt. Delegering bör göras 

restriktivt till så få personer som möjligt. (Levy, 2013, s. 160; SOSFS 1997:14; Socialstyrelsen, 

2008).  

Formell kompetens: En legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården kan delegera 

specifika arbetsuppgifter till en person med reell kompetens. Den legitimerade ansvarar 

personligen för att den omvårdnadspersonal som blivit delegerad har förutsättning att utföra 

uppgiften på ett säkert sätt. 

Reell kompetens: Genom yrkeserfarenhet och fortbildning i praktiken kan reell kompetens 

uppnås, personen kan då få en delegering att utföra specifika arbetsuppgifter. (SOSFS, 1997:14) 
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Det har framkommit att personal fortsätter att utföra arbetsuppgifter även om delegeringen 

upphört gälla och att personerna som fått delegering inte alltid förstått att det är en uppgift 

som är frivillig (Gransjön Craftman et al., 2014).  På grund av hög arbetsbelastning görs inte 

alltid delegeringarna utifrån riktlinjerna och oberoende av personernas kunskaper och 

förmågor (Bystedt et al., 2011). Delegering till icke legitimerad personal görs av en legitimerad 

vårdgivare. Delegeringen är personlig och kan återkallas (HSLF-FS 2017:37; SOSFS, 1997:14). 

 Organisationen inom en verksamhet ska inte utgå från att delegering måste ske, en vårdgivare 

kan därför aldrig kräva att arbetsuppgifter ska delegeras (Gransjön Craftman et al., 2014) 

När något avviker från det vanliga skrivs en avvikelserapport. Omvårdnadspersonalen 

beskriver vad som inträffat och sjuksköterskan för in det i journalen, ärendet går sedan vidare 

till berörd arbetsledare. Händelserna som lett till avvikelserapportering bedöms sedan om de 

måste utredas vidare utifrån Lex Sara eller Lex Maria, annars tas de upp på nästkommande 

arbetsplatsträff på den enhet där händelsen inträffat (Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete HSL-FS 2017:40; 

Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659; Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex 

Sarah, SOSFS 2011:5).  

Arbetsuppgiften som ska delegeras måste vara specificerad och inte ges till en hel yrkesgrupp 

inom ett visst arbetsområde (När hemtjänstpersonalen assisterar legitimerad personal med 

delegerade arbetsuppgifter räknas de som hälso- och sjukvårdspersonal och är själva 

ansvariga för hur de fullgör sina arbetsuppgifter (SOSFS, 1997:14).  

1.3 Distriktssköterskans roll 

Delegering av arbetsuppgifter från distriktssköterskor till andra personalgrupper sker över 

hela världen (Yoon et al., 2016). Procentuellt är det färre sjuksköterskor som arbetar i 

primärvården jämfört med vårdavdelningar på sjukhus i ett internationellt perspektiv 

(Pringle, 2017). 

Genom att delegera vissa arbetsuppgifter till omvårdnadspersonalen frigörs tid för 

distriktssköterskan att utföra sådana arbetsuppgifter som endast kan utföras av en 

sjuksköterska, tid frigörs till de brukare som har komplexa medicinska behov (Bystedt et al., 

http://www.vardhandboken.se/Lankbibliotek/Socialstyrelsen/HSLF-FS-201737/
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2011; Lee, 2015; Mc Innis & Parsons, 2009; Yoon et al., 2016). Enligt Plawecki (2010), blir 

sjuksköterskor ”grindvakter”, för att försäkra att läkemedelshanteringen till äldre patienter 

behåller den högsta kvalitén när arbetsuppgifter delegeras till icke legitimerad personal. 

Många sjuksköterskor har inte lärt sig eller tänkt över möjligheten att delegera och att fatta 

beslut om delegering av arbetsuppgifter (McInnis & Parsons, 2009).  

Distriktssköterskor har till viss del egna mottagningar och på så vis fått utökade 

arbetsuppgifter och gör till viss del arbetsuppgifter som tidigare var läkaruppgifter (Freund, 

2015). Patienterna upplever i många fall att sjuksköterskan tar längre tid på sig och lyssnar, 

ger råd. (Harmer, 2010).  I Sverige har utvecklingen gått mot förskrivningsrätt för 

distriktssköterskor och barnmorskor, AKS, (Avancerade Kliniska Sjuksköterskor) gör egna 

undersökningar och bedömningar på akutmottagningar och hälsocentraler, gipsar, remitterar 

till röntgen och suturerar enklare sår (Fagerström, 2011, s. 25, 36). 

Distriktssköterskorna måste finnas med i vården med den personal som de delegerar för att få 

information om deras kompetens och erfarenhet (Smyth-Giambanco, 2008).  

Om inte baspersonalen har delegering i den kommunala äldrevården blir det en ökad 

arbetsbelastning på de ansvariga sjuksköterskorna på ett utbrett geografiskt område (Gransjön 

Craftman et al., 2012, 2014).  

Utvidgade roller som många sjuksköterskor accepterat under en lång rad av år har suddat ut 

gränserna för yrkesidentiteten. Den professionella rollen som sjuksköterska har blivit otydlig 

(Harmer, 2010).  

1.4 Omvårdnadspersonalen 

Läkemedelshanteringen i den kommunala hemsjukvården är beroende av att det finns 

delegerad personal på enheterna (Bystedt et al., 2011; Gransjön Craftman et al., 2012, 2014).  

Den åldersgrupp som ökar mest i antal i Sverige är personer över 65 år och medellivslängden 

ökar. Intresset för vård- och omsorgsutbildningarna har minskat och många arbetsgivare har 

redan i dag svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen. Inom några år kommer andelen 

äldre över 80 år att öka ytterligare. Det är samtidigt brist på utbildade undersköterskor. År 
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2035 beräknas det fattas 160000 undersköterskor i Sverige (Statistiska Centralbyrån (SCB), 

2015).  

Det finns en risk med att personal utan formell kompetens får utföra avancerade uppgifter i 

vården. I och med detta kan uppfattningen skapas att arbetet är undervärderat, att vem som 

helst kan utföra dessa uppgifter, vilket i sin tur kan leda till ett mindre engagemang och att 

motivationen för arbetet till viss del går förlorad (Kihlgren, 2009, s. 106).  

För att få en fast anställning som baspersonal i äldrevården i den aktuella kommunen krävs 

det undersköterskeutbildning. Utbildningsinsatser med förmåner som bibehållen lön under 

utbildningen görs fortlöpande för att främja personalförsörjningen i framtiden.                   

(M. Göransson, personlig kommunikation 18 januari 2018) 

 

1.5 Teoretisk referensram 

För att kunna tillgodose behov och garantera överlevnaden är kommunikationen mellan 

människor livsnödvändig. Kommunikationen hjälper individen att till exempel skapa 

relationer, känna trygghet och att få en förståelse för omvärlden. Hur en mottagare tolkar 

informationen och vilka referenser hen har avgör vilken respons informationen får. (Levy, 

2013, s.40) 

Nilsson& Waldemarsson (2007) beskriver två olika kommunikaionsteorier utifrån inriktning: 

på processen och betydelsen. Den processinriktade består av överföring av budskap, hur 

människor påverkas och påverkar andra genom kommunikation. Den andra inriktningen 

fokuserar på betydelse, ”semiotik”, efter grekiskans ”semiosa”, betydelse. Där ses 

kommunikation som ett skeende där betydelser och innebörder skapas mellan människor. 

Denna teori studerar tecknens koppling med betydelsen men även derasd sociala och 

språkliga funktion.  

 Relationen mellan sändare och mottagare, men även mottagarens inställning till det givna 

meddelandet påverkar resultatet av kommunikationen.  
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Språket och olika koder är kulturellt betingade och måste vara begripliga utifrån den betydelse 

den har i kontexten. Kommunikation kan indelas i olika nivåer, i smågrupper eller mellan flera 

grupper och på intra eller inter personell nivå.  

Smågrupperna kännetecknas av att några individer kommunicerar och när gruppen utökas 

finns fler möjligheter till interaktion, detta leder till en ökad komplexitet i kommunikationen. 

Den intrapersonella kommunikationen består av att en person tolkar ett budskap. I den 

interpersonella kommunikationen utbyts information mellan två individer antingen ansikte 

mot ansikte eller via telefon eller via annan informations teknologi (Nilsson, 2007, s. 28-29). 

Framgångsrik delegering kännetecknas av effektiv kommunikation, lagarbete och initiativ  

Gränserna mellan olika personalkategorier har successivt blivit mer otydliga.  Det kan leda till 

konflikter mellan olika yrkesgrupper. Distriktssköterskor och undersköterskor har olika 

specifika roller, men delar arbetsuppgifter som är beroende av varandra i den basala 

omvårdnaden (Potter, 2010). 

I kommunikationen mellan olika personalkategorier och mellan personal och vårdtagare är 

det viktigt att parterna förstår vad den andra menar, olika kulturell bakgrund kan göra att 

missförstånd uppstår (Stål, 2008 s. 53). Kroppsspråket skiljer sig åt i olika kulturer, en nick kan 

i en kultur betyda nej, men tolkas som ett ja av en person från en annan kultur (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 184-185). 

Kommunikationen i omvårdnaden har fått allt större betydelse de sista 20 åren. 

Standardiserade processer för informationsöverföring har implementeras (Wagner, 2017). 

Användandet av SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation) rekommenderas av 

SKL, Sveriges kommuner och landsting.  Satsningar på utbildning i denna metod har gjorts i 

hela landet, både i landsting och i kommuner. Vid analys efter olyckor inom militär och flyg 

har orsaken till olyckorna kunnat härledas till brister i kommunikationen.  

Genom att använda ett strukturerat system vid informationsöverföring säkerställs att viktig 

information når mottagaren. Utbytet av information kan säkras ytterligare genom att man 

använder sig av en ”cloosed loop” i kommunikationen, där sändare och mottagare bekräftar 
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muntligt för varandra att de förstått vad den andre sagt.  (Fossum 2013, s.213-214, Wagner, 

2017. ) 

Paulo Freire skapade en metod som genom att lösa problem förklara och klargöra orsaker 

bakom missförhållanden. Den mänskliga relationen enligt detta synsätt bygger på ömsesidig 

respekt och jämställdhet för individerna. Genom att använda denna metod stärks dialogen 

mellan individer och alla som deltar kan lära av varandra. En person med formell kunskap 

kan lära sig av en person med reell kunskap. 

Freire har bidragit till att utveckla empowerment begreppet som stammar från latinets posse 

som betyder att kunna.  Det är samma latinska ord som är stammen till freedom (frihet) och 

power (makt). Det finns flera beskrivningar av empowerment begreppet, Rapaport (1987) 

beskriver det som: ”en process som förmår eller tillåter någon att göra ospecificerade saker 

trots makt eller auktoritetsförhållanden som inte tillåter detta”. Asymmetriska samtal och 

kommunikation innebär att en person sänder ett budskap och den andra är mottagare, det 

finns ett maktförhållande som i en föräldra-barn relation där makten är ojämlik. Relationen 

mellan distriktssköterskan och omvårdnadspersonalen kan beskrivas som komplementär, två 

yrkesgrupper som kompletterar varandra. Komplementär innebär att genom att utöka eller 

tillfoga något uppnås en helhet. Om relationen är komplementär och symmetrisk tar den 

tillvara individernas olikheter med respekt och strävar efter ömsesidighet. Det finns vissa 

områden i arbetsuppgifterna där det finns en samsyn, men enighet finns inte i alla detaljer 

(Fossum, 2013 s. 199-201). 

 

 

2. Syfte 

Att beskriva omvårdnadspersonals erfarenheter av delegerade arbetsuppgifter från 

distriktssköterska.   
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3. Metod 

Arbetet bygger på en intervjustudie som analyserats med kvalitativ metod och induktiv 

design. (Graneheim et al., 2017). Kvalitativ metod beskriver människors erfarenheter och är 

därför lämplig vid tolkning av upplevelser, erfarenheter eller betydelse. Den fokuserar på att 

förstå en levd erfarenhet som berättats. (Polit & Beck 2017, s. 11-13). I en erfarenhet finns inget 

rätt eller fel. Med kvalitativ metod kommer intervjuaren nära individen som deltar i studien.  

(Henricsson, 2017 s. 72, 111).  

 

 

 

 

3.1 Urval 

Förfrågan om deltagande och information om studien skickades ut till verksamhetschef och 

enhetschefer för tre slumpmässigt utvalda arbetsgrupper inom hemsjukvården i en kommun 

i Norrlands inland.  

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att deltagarna skulle ha tillräckliga kunskaper 

i svenska. Minst 2 års erfarenhet i yrket krävdes för deltagande för att få en varierad 

beskrivning av erfarenheterna (Henricsson, 2017, s. 328). 

Intervjupersoner rekryterades sedan på arbetsplatsträffar på respektive enhet där personalen 

fick information om studien och sedan kunde de anmäla sitt intresse om deltagande till 

respektive enhetschef. När elva personer anmält sig startade intervjustudien. Inga fler 

arbetsgrupper tillfrågades.  

I den aktuella kommunen är den kommunala äldreomsorgen indelad i nitton olika områden 

fördelade på stad/ landsbygd och särskilt boende/hemtjänst. Totalt antal årsarbetare i denna 

kommun inom hemtjänst/särskilt boende/nattpatrull är 478.19.  
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Totalt deltog elva deltagare, en man och tio kvinnor i åldrarna 26-62 år med 

arbetslivserfarenhet från 5-41 år.  Två personer var födda utom Norden.  Sju deltagare 

arbetade på särskilt boende och fyra deltagare arbetade i hemtjänsten.  

3.2  Datainsamling 

Materialet samlades in via semistrukturerade intervjuer. Intervjuernas längd varierade mellan 

7-15 minuter vardera att genomföra, de spelades in och transkriberades sedan ordagrant. Det 

samlade inspelade materialet består av 96 min. Intervjuerna utfördes på arbetstid, deltagarna 

hade tid avsatt för att delta, enligt överenskommelse med närmsta chef. Ingen ersättning för 

deltagandet utgick. Innan inspelningen startade fick deltagaren berätta om sin utbildning, 

ålder, erfarenhet i yrket och de fick upprepad information om att intervjun spelas in för att 

senare skrivas ut för att kunna analyseras. 

 

Sammanlagt deltog elva deltagare. Intervjuerna genomfördes på de aktuella enheterna på ett 

ostört rum. Informationen inför intervjuerna i denna studie var både muntlig och skriftlig. En 

provintervju genomfördes. Intervjuerna gjordes med hjälp av semistrukturerade frågor enligt 

en intervjuguide. Intervjuerna lyssnades igenom flera gånger och transkriberades ordagrant 

för att få en djupare förståelse för materialet och inte riskera att någon viktig nyans skulle gå 

förlorad.  

3.3 Dataanalys 

Analysen av det insamlade materialet genomfördes med innehållsanalys som den beskrivs av 

Graneheim & Lundman (2004, 2017). Meningsbärande enheter valdes ut som var relevanta för 

syftet. Därefter kondenserades meningsenheterna då texten kortades ner utan att förlora 

innehåll. Meningsenheterna grupperades därefter in i koder. Koderna beskrivs som ”verktyg” 

att tänka med. Koderna gör att texten kan behandlas och analyseras på ett nytt sätt.  Koderna 

samlades till underkategorier utifrån innehållet i koderna. Slutligen formulerades kategorier 

som beskrev underkategorierna.  
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Tabell 1 Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Kateterstopp….Och det fick vi inte 
delegering på…å ingen sköterska 
kunde komma , så han låg en hel dag 
innan han fick hjälp 

Fick inte delegering 
att spola kateter, 
personen fick vänta 
länge innan han fick 
hjälp 

Inte fått delegering på 
en arbetsuppgift. 

 

Fördröjd /utebliven 
behandling 

Risker 

Vi har haft en massa olika 
sjuksköterskor här, alla gör på olika 
sätt, det är bra om det blir lika hela 
tiden 

Bra om delegeringen 
görs på lika  av alla 
sjuksköterskor 

Olikheter i 
delegeringsförfarande 
beroende av vem 
som 
utför den  
 

 Behov av 
standardiserat 
delegeringsförfarande 

Förbättrings 

Områden 

 

Har man en bra sjuksköterska bakom 
sig så tycker jag inte att det är något 
problem så 

Har jag en bra 
sjuksköterska bakom 
mig så är det inte 
något problem 

Bra kontakt med 
sjuksköterskan ett 
stöd 

Bra kontakt och 
samarbete mellan 
distriktssköterska och 
omvårdnadspersonal 

Framgångsfaktorer 

 

 

 

 

4. Etiska överväganden 

Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor, (SFS 2003:460), 2§, skall 

etikprövning av forskning som avser människor göras för att skydda respekten för 

människovärdet och den enskilda personen. Detta är en intervjustudie utförd inom ramen för 

universitetsutbildning på avancerad nivå och undantas därför från detta, de etiska riktlinjer 

som beskrivs i personuppgiftslagen och etikprövningslagen följs. Personuppgiftslagen, (SFS 

1998:204), tillkom för att skydda den enskilda individen från att den personliga integriteten 

kränks i handhavandet av personuppgifter.  

Ingen ersättning för deltagandet utgick. Det var frivilligt att delta och informanterna upplystes 

om att de när som helst kunde avbryta deltagandet i studien, utan att deras anställning skulle 

påverkas. Det insamlade materialet avidentifierades och numrerades för att undvika 

identifikation. Materialet behandlades konfidentiellt så att ingen obehörig kunde få tillgång 

till det. (Gransjön Craftman et al., 2014; Polit & Beck 2017, s. 147-148). Denna studie behövs för 

att öka patientsäkerheten och öka förståelsen för värdet av kommunikationen och samarbetet 

mellan distriktssköterskan och omvårdnadspersonalen 
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 5. Resultat 

Resultatet utmynnade i 10 subkategorier och 3 kategorier, se tabell 2. 

Tabell 2 

Redovisning av subkategorier och kategorier 

Underkategorier Kategorier 

Upplevelse av språkliga hinder i arbetet Risker 

Ordinationshandling stämmer ej  

Fördröjd/utebliven behandling  

Upplevelse av brister i bemanning  

Behov av standardiserat delegeringsförfarande Förbättringsområden 

Behov av fortbildning  

Möjlighet till repetition av sällan utförda uppgifter Framgångsfaktorer 

Bra kontakt och samarbete mellan distriktssköterska och 

omvårdnadspersonal 

 

Positivt med tydliga direktiv  

Delegerade arbetsuppgifter skapar arbetsglädje  

 

 

Nedan redovisas subkategorierna i förhållande till de 3 kategorierna 

5.1 Risker 

5.1.1. Upplevelse av språkliga hinder i arbetet 

I omvårdnadsarbetet är det viktigt att de olika personalkategorierna förstår varandra. 

Bristande kunskaper i språket kan leda till missförstånd som kan få konsekvenser för 

brukaren. En deltagare beskrev i intervjuerna att den test som all delegerad personal gör via 

dator inför delegeringstillfället kan göras med hjälp av annan person med större kunskaper, 

både i språk och vad det gäller medicinska kunskaper.  
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                 -”vi måste kunna svenska språket. Ge inte delegering till alla, det är stort ansvar…. 

de som har ingen kunskap: ge inte delegering, (medicindelegering), man kan ju dö av 

det!......Ni kan ge dem frågorna, de kan fråga nån annan…. de måste förstå, de måste ha lite 

kunskap”. (Deltagare 3)  

5.1.2 Ordinationshandling stämmer ej  

Detta innebär merarbete för både omvårdnadspersonalen och distriktssköterskan, samtidigt 

som det är en riskfaktor för patienten. Brukaren kan ha fått nya ordinationer och apodos 

påsarna eller dosetten är inte uppdaterade efter det. Då krävs det att personalen är observant 

och kontaktar distriktssköterskan. Byte till generiska preparat var en annan aspekt som togs 

upp av deltagarna. De beskrev att de känner igen de vanligaste läkemedlen, men när 

apoteket byter ut till generiska preparat blir det vilseledande.  

               -”Medicinlistorna stämmer inte med de doser som finns i apopåsarna eller 

dosetterna. (Deltagare 4) 

5.1.3 Fördröjd/ utebliven behandling 

En person som inte förstår uppgiften/allvaret och vikten av att ringa direkt om något 

problem uppstår gör att behandling fördröjs eller uteblir. Om något inträffar måste 

baspersonalen kontakta distriktssköterskan direkt för bedömning. En deltagare beskrev att 

hen hade kunnat hjälpa brukaren om hon fått delegering av distriktssköterskan på en 

uppgift som hen hade reell kompetens att utföra. 

        -”vi fick inte delegering på att spola kateter, å ingen distriktssköterska kunde komma, så 

han fick vänta en hel dag innan han fick hjälp.” (Deltagare 6)  

5.1.4. Upplevelse av brister i bemanning  

En till två distriktssköterskor kan ansvara för ett stort geografiskt distrikt under jourtid. 

Distriktssköterskan kan fysiskt befinna sig på annan plats än på den enhet där den 

delegerade personalen tjänstgör. Detta kan leda till långa väntetider för vårdtagaren om 

distriktssköterskan befinner sig långt borta. Dålig täckning på mobiltelefon är ett annat 

problem. Svårigheter att rekrytera distriktssköterskor har lett till ökat användande av 

grundutbildade sjuksköterskor och sjuksköterskor från bemanningsföretag. Hög 
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personalomsättning har gjort att det har varit täta byten av distriktssköterskor vilket skapar 

en osäkerhet.  

       -”nu har det varit väldigt struligt, de har bytt sköterskor hit och dit” (Deltagare 4) 

 

5.2 Förbättringsområden 

5.2.1 Behov av standardiserat delegeringsförfarande 

Delegering av arbetsuppgifter sker på olika sätt och det framkom önskemål om att 

delegeringsutbildningen blir mer likriktad och görs på ungefär samma sätt av alla 

distriktssköterskor. Uppföljningen av delegeringen görs på olika sätt, ibland är det ett 

databaserat kunskapstest, ibland ett frågeformulär som följs av en gemensam genomgång.  

Ibland förnyas den bara. Förnyelse av delegeringen görs en gång per år, de delegerade hade 

själva ansvar för att påminna om när den skulle förnyas. Tätare uppföljning av delegeringen, 

exempelvis 2 ggr/år var ett önskemål som kom fram i intervjuerna. Delegeringen gäller i ett 

år men måste förnyas om distriktssköterskan inte längre arbetar på enheten.   För att få en 

uppfattning om förståelsen kan den som delegerar ställa frågor där delegaten får berätta 

med egna ord hur till exempel överlämnandet av läkemedel ska gå till och vad man ska 

tänka på. (Rätt person, rätt tid/veckodag/månad, rätt antal tabletter) 

 

        -”jag skulle väl egentligen tycka att det skulle vara tätare uppföljning…man fräschar 

upp minnet, kanske en gång per halvår!” (Deltagare nr 4) 

        -”vi har haft en massa olika sjuksköterskor här, alla gör på olika sätt, det är bra om det 

blir lika hela tiden” (Deltagare 9) 

 

5.2.2 Behov av fortbildning  

Under intervjuerna framkom att det önskades mer utbildning i olika områden 
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 som läkemedel och biverkningar, för att snabbare kunna agera om något inträffar med 

vårdtagaren.  

 Flera av deltagarna beskriver att det är viktigt att ny personal som inte har tidigare 

vårderfarenhet informeras om riskerna med blodförtunnande behandling för att kunna agera 

om något inträffar. Det förekom även att brukarna själv hade ansvar för sin medicin men fick 

hjälp från hemtjänst med dagliga livet. Vid fall eller sårskador är det viktigt att personer med 

blodförtunnande läkemedel får adekvat behandling strax och att personalen kallar på hjälp. 

Diabetes, sårvård  och hjärt och lung räddning var andra områden som togs upp.  

         -”de vanligaste läkemedlen, att vi får veta mer om biverkningar och sånt för det är ju vi 

som har den kontakten” (Deltagare 2) 

 

 

5.3 Framgångsfaktorer 

5.3.1. Möjlighet till repetition av uppgifter som utförs sällan 

Repetition av arbetsmoment som man utför sällan, exempelvis sondmatning och 

kateterspolning. 

          -”är det långt emellan gångerna att det har hänt, då vill jag inte göra det, men då 

kommer de å visar, å de e ju inge svårt men det handlar om att visa mig en gång till å de e de 

aldrig omöjlig med…”(Deltagare 8 ) 

         -”om jag skulle ta delegering på sondmatning igen så skulle jag vilja ha en genomgång 

på det.” (Deltagare  5) 

5.3.2. Bra kontakt och samarbete mellan distriktssköterska och omvårdnadspersonal 

En deltagare beskrev att samarbetet hade förbättrats sedan hemsjukvården fick en 

gemensam huvudman.  Att personalen känner sig trygg med de uppgifter de ska utföra, 

nära kontakt med distriktssköterska och att distriktssköterskan har personkännedom om 

brukarna ansågs som att en stor fördel som förenklade arbetet. De flesta hade tät kontakt 

med den distriktssköterska som delegerat dem. De intervjuade uppgav också att 
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distriktssköterskan är lätt att få tag på och att samarbetet fungerar bra.  De flesta uppgav att 

de träffade delegerande distriktssköterska varje vardag.  

       -” Om man har en bra sjuksköterska bakom sig så tycker jag inte att det är något      

problem.” (Deltagare 11) 

 

5.3.3. Positivt med tydliga direktiv. 

  De intervjuade upplevde i flera fall att det gick bra att utföra uppgifter på delegering, de 

intervjuade hade lång erfarenhet i de flesta fall, men beskrev att om det fanns en bra 

instruktion och tydliga direktiv så var det inga problem att utföra arbetet.   

             -”Det är väldigt tydliga direktiv, hur man gör och hur man ska ge”….(Deltagare 2)  

5.3.4. Delegerade arbetsuppgifter skapar arbetsglädje 

Deltagarna beskrev att de frågar distriktssköterskan om det är något som är oklart och växer 

med den ansvarsfyllda uppgiften. De saknade i några fall att till exempel göra omläggningar 

och ta prover och menade att när man utbildat sig för något ska man också utföra uppgiften. 

Då blir arbetet attraktivare.  

              -”Man är lite intresserad också, av saker å ting, man får en annan uppgift och växer 

med den man får ett förtroende helt enkelt. ” (Deltagare 10) 

 

6.  Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

Intervjuguide användes under intervjuerna och en provintervju gjordes som sedan användes 

i resultatet.  

Materialet har lyssnats igenom flera gånger och transkribering av det insamlade materialet har 

gjorts ordagrant. Analysen har genomförts vid 2 tillfällen för att uppnå liknande resultat. 

Analysen gjordes med induktiv ansats och analysmetoden som valdes var kvalitativ 

innehållsanalys.  Genom att välja deltagare som inte delegerats av intervjuaren minskades 

risken att förförståelsen påverkat tolkningen av intervjuerna. 
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Arbetsplatserna valdes ut med geografisk närhet till intervjuaren.  I arbetsgrupperna        

arbetade personer av olika ålder, kön, etnicitet och utbildning. Detta gör att det finns en bredd 

bland deltagarna som ökar trovärdigheten av resultatet.  All personal erbjöds att delta enligt 

inklusionskriterierna i samband med information om studien på arbetsplatsträffar på de 

utvalda enheterna. När resultatet sammanställts har deltagarna fått läsa genom resultatet för 

att bekräfta att deras uppgifter tolkats rätt.  

I urvalet av deltagare krävdes att de hade minst 2 års erfarenhet i yrket och att deltagarna hade 

goda kunskaper i svenska språket för att säkerställa kommunikationen. 

I resultatdelen har citat från deltagarna använts för att styrka resultatet.  

I Gransjöns Craftmans studie (2014) kommer liknande resultat fram, de har intervjuat 

omvårdnadspersonal i hemtjänsten, men valt att intervjua personerna i fokusgrupper.  

Sju personer som arbetar på särskilt boende och fyra personer från hemtjänst anmälde intresse 

att delta. Antalet intervjupersoner i en kvalitativ intervjustudie är 15+/10. Enligt lagen om 

avtagande avkastning där flera intervjupersoner inte bidrar till ny kunskap och utifrån 

resurser och tid som fanns till förfogande för studien avgränsades antalet till elva personer i 

denna studie. (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 156). Enligt Polit & Beck (2017) finns inga regler 

för antalet deltagare i kvalitativa intervjustudier. Antalet deltagare i kvalitativa studier är ofta 

10-25 st. Fler deltagare  kan leda till att det blir svårare att få en överblick av materialet och att 

göra en djupare analys. (Malterud, 2014, s. 70) 

Av de elva deltagarna var 10 utbildade undersköterskor. Två deltagare var utrikesfödda. 

Endast en deltagare var man. Det representerar könsfördelningen i antal examinerade i vård 

och omsorgsutbildning i Sverige.  Fler utrikesfödda är vanligare på vissa enheter. Andelen 

utbildade inom vård och omsorg bland de utrikes födda är högre i åldersgruppen under 35 år 

än för de inrikesfödda.  

I SCB statistik för 2008 var det 29% av omsorgspersonalen som var utrikesfödda. I 2013 års 

statistik var det 35% av personalen som var utrikesfödda. 2015 var 92% av undersköterskor i 

hemtjänst, sjukvård och äldreboenden kvinnor. Detta stämmer överens med fördelningen av 

deltagarna i dessa intervjuer.  (SCB 2008).  
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Muntlig och skriftlig information gavs till deltagarna i denna studie. Det kan av 

intervjupersonerna upplevas som svårare att avbryta deltagandet i en studie när de skrivit 

under ett dokument om att delta (Henricson, 2017, s. 70).  

Trots detta valdes den metoden för att vara säker på att de intervjuade fått tillräcklig 

information om deltagandet i studien, med tanke på att alla deltagare inte hade svenska som 

modersmål. I dessa fall kan dokumentet få en annan betydelse, om de senare vill fråga någon 

om annan om innebörden i den information som erhållits.  

Resultatet i denna studie svarar mot syftet, intervjuerna och tolkningarna av resultatet har 

dock endast gjorts av en person vilket kan anses vara en brist.  

Under analysarbetet har handledaren varit involverad och resultaten har diskuterats under 

seminarium i gruppen.  

Arbetets styrka ligger i att det belyser ett område som är angeläget i distriktssjuksköterskornas 

yrkesutövning inom öppen vård men även för sjuksköterskor   inom slutenvården. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I den hemsjukvården möter personalen personer med olika behov, av olika kön, ålder, etnicitet 

och erfarenheter.  

6.2.1 Risker  

Personalen som delegeras i kommunens äldre och handikappomsorg har olika bakgrund 

avseende utbildning, ålder, livserfarenhet, etnicitet och kön. Cirka 20% av all personal 

kommer från andra länder än Sverige och har inte svenska som modersmål. Detta ställer 

särskilda krav när de ska utföra delegerade arbetsuppgifter (SCB, 2015).  Det ställer andra krav 

på personalen som ringer till distriktssköterskan, att kunna beskriva vad som hänt för att 

distriktssköterskan ska kunna göra en bedömning per telefon vilka åtgärder som ska vidtas. 

Därför är det viktigt med tillräckliga språkkunskaper och rutiner för när distriktssköterskan 

ska kontaktas och vad som ska finnas med i rapporten. 
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Genom användande av systematisk informationsöverföring minskas risken för att värdefull 

information som har betydelse för patientsäkerheten går förlorad. Användande av SBAR 

säkerställer kommunikationen: Situation: Vem som ringer och var i från, Bakgrund: Vilken 

person det gäller:  Personnummer, namn, aktuella läkemedel, bakomliggande sjukdomar. 

Aktuellt: nya symtom, vad som inträffat. Råd: Förslag till åtgärd? 

En del av personerna som arbetar i hemsjukvården har kort eller ingen utbildning men 

förväntas ändå utföra avancerad sjukvård på delegering. (Gransjön Craftman et al., 2014) 

 Enligt Socialstyrelsen ska antalet delegerade per distriktssköterska inte vara högre än att 

regelbunden uppföljning ska kunna ske. Antalet delegerade varierar, mellan 20-30 stycken 

med ytterligheter som 1 och 98. (Socialstyrelsen, 2008). Distriktssköterskornas ansvarsområde 

är omfattande med ett stort antal patienter, speciellt på kvällar och helger när det finns ett 

begränsat antal sjuksköterskor i tjänst, blir rollen av konsultativ karaktär, distriktssköterskan 

besöker endast vårdtagaren om hen behöver en ny medicinsk bedömning eller åtgärd som inte 

kan utföras av delegerad personal. (Gransjön-Craftman et al., 2016). 

I dag är det brist på distriktssköterskor i hemsjukvården och personalfrågan löses ofta med 

grundutbildade sjuksköterskor samt personal från bemanningsföretag. Bristen på fast 

anställda distriktssköterskor leder till att de ordinarie distriktssköterskorna ofta kan ha fler 

delegeringar än vad som är lämpligt. 

 När det är hög omsättning på personal blir det svårare att upprätthålla kontinuitet och 

personkännedomen minskar både mellan personal och brukare. Det finns en ökad risk för att 

ordinationshandlingar och delade doser inte stämmer överens.  

Om inte delegeringar har kunnat ges till personal, så att de inte kunnat hjälpa en patient direkt 

kan hen få vänta längre tid på behandling eller genom missförstånd i kommunikationen 

riskera att inte få behandling alls.  

När det är svårt att rekrytera personal anställs personer som saknar utbildning inom området, 

men även personer som har brister i språkförståelsen. De som anställer personerna är inte 

ansvariga för delegeringsförfarandet (SOSFS 1997:14). 
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6.2.2 Förbättringsområden 

 Uppföljningen av delegeringen görs på olika sätt, ibland är det ett databaserat kunskapstest, 

ibland ett frågeformulär som följs av en gemensam genomgång. Förnyelse av delegeringen 

görs en gång per år, de delegerade hade själva ansvar för att påminna om när den skulle 

förnyas.  

Enstaka distriktssköterskor ger dessutom en omfattande undervisning i samband delegering 

med genomgång av lagar, olika läkemedelsberedningar och avslutar med ytterligare ett 

kunskapstest. Det framkom önskemål i intervjuerna att det skulle göras på samma sätt, oavsett 

vem som gjorde delegeringen, några önskade tätare uppföljning än en gång per år. 

 Det finns ett behov av utbildning och stöd för sjuksköterskor och distriktssköterskor som 

delegerar arbetsuppgifter till personalen (Pringle, 2017). 

 Under intervjuerna framkom att det önskades mer utbildning i olika områden som läkemedel 

och biverkningar, som till exempel Waranbehandling, diabetes, HLR och genomgång av de 

lagar som styr delegering. Deltagarna visste var man kunde läsa lagtexterna och några av 

deltagarna gav förslag att ”googla” eller läsa på kommunens hemsida. En av de intervjuade 

personerna sa att lagarna hade gåtts igenom vid utbildningen till undersköterska, men aldrig 

sedan.  

6.2.3 Framgångsfaktorer  

Repetition av uppgifter som utförs sällan erbjuds när det är aktuellt.  

De flesta uppgav att de träffade delegerande sjuksköterska varje vardag. Det upplevdes 

positivt med tydliga direktiv och arbetet blev mer intressant om fler arbetsuppgifter 

delegerades. En känsla av trygghet med distriktssköterskan som stöd och ett nära samarbete 

gör att delegerade arbetsuppgifter går bra att utföra.  
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Personalen kontaktar sjuksköterskan genast om något händer eller om det inte stämmer i 

dosetten mot ordinationshandlingen. När något avviker från det vanliga skrivs avvikelser. 

Dokumentation sker även i rapportblad eller i data journal av omvårdnadspersonalen.  

Resultatet av denna studie kan ligga till grund för utbildningsinsatser inom hemsjukvården 

men även för att främja patientsäkerheten i samband med att delegerad personal utför hälso- 

och sjukvårds uppgifter inom kommunens vård och omsorg. För att god och säker vård kunna 

säkerställas ska det finnas personal och utrustning som behövs (Hälso- och sjukvårdslagen 

SFS 2017:30 1 5 kap.§1 ).  

Delegering ska göras restriktivt (HSLF-FS:37). När avancerade arbetsuppgifter ska delegeras 

ställer det krav på att den som delegerar arbetsuppgifterna vet att den som tar emot 

arbetsuppgiften har förstått vad det innebär (SOSFS 1997:14). 

 

6.3 Slutsats  

Syftet med studien var att beskriva omvårdnadspersonals erfarenheter av delegerat arbete 

från distriktssköterska.   

Studien visar att det är viktigt med ett gott samarbete med distriktssköterskan, att det finns 

tydliga instruktioner hur delegerade uppgifter ska utföras och att personalen ska kontakta 

distriktssköterskan om de är osäkra på hur en arbetsuppgift ska utföras eller om någonting 

oförutsett inträffar.  Vikten av god kommunikation och språkförståelse för att kunna 

säkerställa god och säker vård betonades. Detta kan genomföras genom ökat användande av 

SBAR i kommunikationen mellan vårdgivare Det framkom önskemål om mer 

utbildning/fortbildning och fördjupade kunskaper om läkemedel och olika sjukdomar. Behov 

av nära samarbete och lägre antal delegerad omvårdnadspersonal /distriktssköterska är en 

förutsättning för patientsäkerheten (Smyth-Giambanco 2008) Det finns behov av fortsatta 

studier inom detta område då behovet av avancerad vård i hemmet ökar samtidigt som 

vårdtider och antalet slutenvårdsplatser minskar. (Gransjön Craftman et al., 2016) 

Rekryteringen till vård och omsorgsutbildningarna står inför stora utmaningar med en ökad 

medellivslängd och ökat antal äldre med komplexa vårdbehov. Plawecki beskriver i sin studie 
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(2010) att distriktssköterskan blir ”grindvakt” för att försäkra att läkemedelshanteringen 

säkerställs i hemsjukvården. När det är brist på distriktssköterskor måste resurserna användas 

på bästa sätt (Reinhard & Young, 2009) 
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Bilaga 1 : Intervjufrågor 

Intervjuerna spelas in efter att informanterna gett samtycke till det.  Samtliga informanter får 

innan intervjun startar svara på frågor om: ålder, kön, utbildning samt hur länge de arbetat i 

äldreomsorgen. 

Därefter börjar intervjun med öppna frågor, ett lämpligt antal frågor i en intervju är 6-8 stycken 

(Henricson, 2014 s.167-169). För att få en djupare förståelse för ämnet har antalet frågor utökats 

till 10.  

1. Kan du berätta om en eller några uppgifter som du upplever fungerar bra att utföra på 

delegering av leg.sjuksköterska?  

2. Vad fungerar bra? Varför?  

3. Hur gör du? 

4. Har du stött på något problem i samband med de uppgifter du delegerats att utföra? 

5. Kan du berätta om en arbetsuppgift som du fått delegerat som fungerar mindre bra? 

Vad är det som fungerar mindre bra? Varför? Hur skulle man kunna göra den bättre? 

Beskriv närmare.  

6. Hur sker uppföljning av din delegering? 

7. Hur ofta träffar du den sjuksköterska som gett dig delegering? 

8. Vart vänder du dig om något problem uppstår som rör dina delegerade 

arbetsuppgifter? 

9. Vad skulle du vilja veta mer om i samband med att du förnyar din delegering? 

10. Kan du beskriva vilka lagar som är viktiga i samband med delegering? 

(SOSFS 2005:28, SOSFS 2011:5, SFS 2010:659, SOSFS 1997:14, SOSFS 2001:17)   

11. När en brukare behandlas med Waran, hur tänker du då? 

 

Vid behov kompletterades frågorna med stödord eller att intervjuaren sa ”kan du berätta mer, 

hur menar du, på vilket sätt”? så att informanten ges möjlighet att berätta mera 
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