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Abstrakt 

Bakgrund: Sjuksköterskors ledarskapsansvar innefattar att fokusera på patienters behov 
genom att samarbeta med patienter och övrig sjukvårdspersonal. Sjuksköterskor delegerar 
vissa omvårdnadsuppgifter till annan omvårdnadspersonal till exempel undersköterskor. 
Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att leda omvårdnadsarbetet på en 
sjukhusavdelning. Metod: 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design har granskats, 
analyserats och sammanställts i en litteraturöversikt. Resultat: I resultat framkommer tre 
teman, sjuksköterskors erfarenheter av ledarskapsrollen, sjuksköterskors upplevelser av 
samverkan med vårdteam och sjuksköterskors upplevelser av att delegera arbetsuppgifter. 
Diskussion: Sjuksköterskors ledarskapsroll innehåller otydliga krav och oklara 
arbetsbeskrivningar. Ökad kompetens gör sjuksköterskor självsäkra och skapar förtroende 
att agera i patienters vård. Sjuksköterskor måste vara lättillgängliga för att samarbeta med 
annan vårdpersonal. De måste bidra i teamet och göra omvårdnadsperspektiv synliga.  
Kommunikation är viktigt för att skapa goda relationer. God kommunikation är viktigt för 
bra delegering. Sjuksköterskor kan skapa sig en bild av kollegors behov och påverka dem att 
vara delaktig och nå gemensamma mål i patientens vård. Slutsats: Det är viktigt att 
sjuksköterskors ledarskapsroll definieras. Sjuksköterskor behöver tillägna sig bra 
kommunikations- och interaktionsstrategier. Vidare forskning kan vara att belysa olika 
interaktionsstrategier som sjuksköterskor använder för att öka sitt inflytande som ledare för 
omvårdnad av patienter. 

Nykelord: delegering, kommunikation, ledarskapsroll, samarbete 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET  
Institutionen för hälsovetenskap 

Examinator: Martin Bäckström; martin.backstrom@miun.se 

Handledare: Pia Olsson, pia.olsson@miun.se 

Författare: Caroline Larsson, Caka0905@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

Huvudområde: Omvårdnad C 

Termin, år: Termin 6, Ht, 2014 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

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

SYFTE .................................................................................................................................................... 4 

METOD ................................................................................................................................................. 4 

LITTERATURSÖKNING ........................................................................................................................ 5 
URVAL OCH GRANSKNING ................................................................................................................ 5 
ANALYS ............................................................................................................................................... 6 
ETISKA ASPEKTER ............................................................................................................................... 6 

RESULTAT ........................................................................................................................................... 7 

SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV SIN LEDARSKAPSROLL ....................................................... 7 
SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV SAMARBETE MED VÅRDTEAM ............................................. 11 

    SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT DELEGERA ARBETSUPPGIFTER ...................................... 14 

DISKUSSION .................................................................................................................................... 15 

METOD DISKUSSION ......................................................................................................................... 15 
RESULTAT DISKUSSION ..................................................................................................................... 16 
SLUTSATS .......................................................................................................................................... 19 

REFERENSER .........................................................................................................................................  

BILAGA ...................................................................................................................................................  

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3 

 

 

 

 

 

  

 



1 

 

Bakgrund 

Sjuksköterskor har det övergripande ansvaret för patienters omvårdnad. Det innefattar att 

göra olika prioriteringar, fatta olika beslut i patienters omvårdnad och att samordna 

omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor planerar, organiserar, delegerar och kontrollerar 

omvårdnaden av patienter. De informerar, rapporterar och samverkar med kollegor. 

Därmed är sjuksköterskor ledare för omvårdnaden av patienter (Furåker, 2008). 

Sjuksköterskor förväntas leda omvårdnadsarbetet oavsett verksamhet och vårdform även 

om de inte är den formella chefen (Kihlgren, Engström och Johansson, 2009, s. 10-11). 

Ledarskap är en process där ledare skapar gemensam förståelse för arbetsuppgifter hos 

medarbetare. Ledare påverkar andra till att vara överens om vilka uppgifter som bör utföras 

och hur utförandet bör ske. Hur väl ledare lyckas förbättra ett teams prestationer och 

förmåga att nå uppsatta mål visar på ledares effektivitet i ledarskap (Yukl, 2012, s. 11-12). 

Ledarskap i omvårdnad av patient är en viktig faktor som främjar positiva resultat i patients 

vård och påverkar kvaliteten på sjukvården (Cook och Leathard, 2004). En bra ledare är 

omtänksam, pålitlig och kan hantera konflikter, samt uppvisar en förmåga att motivera och 

kommunicera. Detta har en positiv inverkan på medarbetare, vilket därmed leder till 

positiva resultat för patienters vård (Pearson et al, 2007). Ett effektivt ledarskap ökar 

informationsflödet mellan medarbetare och underlättar kontakten mellan 

sjukvårspersonalen (Wong och Cummings, 2007). Ledare som satsar på bra arbetsrelationer 

skapar en miljö där omvårdnadspersonalen kan fortsätta att ge god service trots stressiga 

arbetsuppgifter (Brady Germain och Cummings, 2010). Ett effektivt ledarskap ökar 

tillfredsställelsen hos patienterna, biverkningar och komplikationer minskar och därmed 

också dödligheten (Wong och Cummings, 2007).     

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) framgår att ledarskap är ett 

kompetensområde i omvårdnad. Kompetensbeskrivningen är utformad i tre 

huvudarbetsområden för legitimerade sjuksköterskor: omvårdnadens teori och praktik, 

forskning, utveckling och utbildning, samt ledarskap (Socialstyrelsen, 2005). En 

sjuksköterska förväntas ha fått utbildning i ledarskap under sin grundutbildning. För att 

erhålla svensk sjuksköterskeexamen skall studenter ha utvecklat kunskaper i planering, 
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ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet (SFS, 1993). Att vara ledare för 

omvårdnadsarbete innebär att skapa de bästa förutsättningarna för omvårdnadsarbetet. 

Sjuksköterskor har ett stort ansvar som ledare av omvårdnadsarbetet. De måste förhålla sig 

till både patienters behov av omvårdnad samt till medarbetarnas kunskap och förmåga att ge 

omvårdnad av god kvalitet. De ska ha förmåga att, utifrån patienters behov av omvårdnad 

och medarbetarnas kompetens, leda, utforma och samordna omvårdnadsarbetet 

(Socialstyrelsen, 2005).   Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården bygga på respekt för 

patienters självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienter och 

hälso- och sjukvårdspersonalen samt tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet 

i vården. Olika insatser för patienter skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt (SFS, 1982). 

Sjuksköterskors ledarskap innefattar att samarbeta, skapa delaktighet och dela åsikter inom 

vårdteamet. Som samordnare för olika uppgifter är sjuksköterskor den centrala länken i 

vårdteamet, eller med andra ord, ”spindeln i nätet” (Furåker, 2008). Nilsson, Lundgren och 

Furåker (2009) beskriver arbetsinnehållet i sjuksköterskors dagliga uppgifter, de visar att 

sjuksköterskor samarbetar med undersköterskor, läkare och annan sjukvårdspersonal. 

Samarbetet inkluderar bedömning av patienters hälsa, planering av patienters vård, 

behandling, uppföljning samt rapportering. Även samverkan med apotekspersonalen 

gällande patienters läkemedel framkommer. Sjuksköterskor samarbetar dessutom med 

patienter och deras närstående. Det kan handla om patienters behandling, förändring i 

patienters hälsostatus eller hälsoförebyggande åtgärder (Nilsson et al, 2009).  

Att delegera vissa uppgifter är en del av sjuksköterskors ledarskap (Furåker och Nilsson, 

2012; Nilsson et al, 2009). Delegeringen innebär att tilldela arbete till en annan person som 

denne normalt inte skulle få göra. Sjuksköterskor delegerar en annan person för att utföra 

omvårdnadsinsatser och aktiviteter, men de behåller huvudansvar för de uppgifter de 

delegerar (ANA/NCSBN, 2006). Sjuksköterskor får överlåta en arbetsuppgift till en annan 

person endast då detta är förenligt med en god och säker vård (SOSFS, 1997). Furåker och 

Nilsson (2012) visar att sjuksköterskor delegerar till exempel sårvård, spolning av kateter och 

administration av läkemedel till undersköterskor. Sjuksköterskor bedömer behovet av vård i 

samråd med patienter. Sjuksköterskor förbereder en individuell vårdplan som noggrant 

dokumenteras. Denna plan är tänkt att genomföras av undersköterskor.  
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Teoretisk anknytning 

Orlandos omvårdnadsteori enligt Kihlgren et al (2009, s. 60) och Laurent (2000) lämpar sig att 

koppla till sjuksköterskors ledarskap. Orlandos interaktionsteori bygger på interaktionen 

mellan sjuksköterska och patient. Enligt teorin ska sjuksköterskor genom interaktion med 

patienter identifiera patienters behov. I samråd med patienter validerar sjuksköterskor sina 

uppfattningar om patienters behov och skapar en grund för omvårdnadsåtgärder. 

Omvårdnadshandlingar är styrda utifrån sjuksköterskans medvetenhet om patientens 

specifika behov i den aktuella situationen. Orlando menar att sjuksköterskans förmåga att 

identifiera behov samt förmågan till reflektion är avgörande för resultatet av omvårdnaden. 

Genom samspelet som sker i interaktionen mellan sjuksköterska och patient skapas en 

dynamisk sjuksköterska och patientrelation.  Interaktionsprocessen som liknar den mellan 

sjuksköterska och patient kan användas av sjuksköterskor för att skapa god relation mellan 

ledare och medarbetare.  Sjuksköterskor kan i sitt ledarskap uppmärksamma medarbetars 

behov. Sjuksköterskors handlingar kan sedan genomföras utifrån dessa behov. För att 

försäkra sig om att de har förstått medarbetars behov kan sjuksköterskor uttrycka och dela 

sina uppfattningar, tankar och känslor med dem. Gemensamt kan de komma fram till 

åtgärder som tillgodoser medarbetares behov. På så vis involveras medarbetare i hantering 

av uppkomna problem. Reflektioner som uppkommer i mötet mellan sjuksköterska-

medarbetare utgör grunden i sjuksköterskors ledarskap i omvårdnasarbetet (Kihlgren et al, 

2009, s. 60; Laurent, 2000).  

 

Problemformulering 

För att nå uppställda mål är det viktigt att en ledare skapar goda relationer med kollegor och 

andra professioner, genom att fokusera på att utveckla ett arbetsklimat där kollegor kan 

känna sig trygga och tillåtas växa såväl i sitt arbete som i person (Kihlgren et al, 2009, s. 112). 

Sjuksköterskor har en ledarfunktion i sin yrkesroll. Det är därför viktigt att sjuksköterskor är 

medveten om sin roll som ledare för omvårdnaden och vad rollen innebär (Kihlgren et al, 

2009, s. 11).  
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Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av sin roll som 

ledare i omvårdnadsarbetet på en sjukhusavdelning. 

Frågeställningar 

Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av sin ledarskapsroll? 

Hur upplever sjuksköterskor samverkan med annan vårdpersonal i patientvårdteamet? 

Hur upplever sjuksköterskor att delegera arbetsuppgifter till annan omvårdnadspersonal? 

Metod 

Tio kvalitativa studier har granskats och sammanställts i en litteraturöversikt för att göra en 

kartläggning av vetenskapliga artiklar som berör syftet. En översikt av sökord och sökväg 

presenteras i en tabell, se bilaga 1. 

Litteratursökning 

Att göra en litteraturöversikt innebär att systematiskt söka, läsa och kritiskt granska 

vetenskapliga artiklar. Litteraturen har analyserats och sammanställts för att fastställa 

kunskapsläget (Friberg, 2012, s. 133; Forsberg och Wengström, 2013, s. 30, 70; Segesten, 2012, 

s. 100).  Litteratursökningar gjordes under perioden 2014-02-06 – 2014-02-17 i databaserna 

Pub Med och CINAHL, se bilaga 1. Sökord som ansågs svara mot syfte och frågeställningar 

var delegering, erfarenhet/upplevelser, ledare/ledarskap, patientvårdteamet, 

samarbete/samverkan, sjuksköterskor, sjuksköteskors roll, omvårdnad, omvårdnadpersonal 

och annan vårdprofession. Dessa sökord översattes till engelska. I syfte att finna sökord som 

fungerade i databaserna användes databasernas ämnesord som ansågs relevanta, relatera till 

sökorden och svara mot syftet. Även fritextsökning i databaserna gjordes. En artikel hittades 

i en annan artikels referenslista. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna 

på svenska eller engelska och utgå från sjuksköterskors perspektiv. För att komma åt ett 

långt tidsperspektiv gjordes ingen tidsbegränsning (Östlundh (2012, s.57-77).  
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Urval och granskning 

Studier som inriktar sig på sjuksköterskors erfarenhet av delegering, samarbete och/eller 

ledarskap i omvårdnadsarbetet på en sjukhusavdelning inkluderades. Artiklar som inte 

handlade om allmänsjuksköterskor uteslöts liksom artiklar som berörde chefsjuksköterskor.  

De artiklar som uppfyllde samtliga kriterier valdes. 12 artiklar valdes ut för vidare 

granskning. När hela texten hämtats, bedömdes artikeln återigen för tillämplighet gällande 

kriterierna, i syfte att avgöra relevansen till litteraturöversikten (Friberg, 2012, s. 137-139). En 

artikel som inte ansågs svara mot arbetets syfte förkastades. Elva artiklar av kvalitativ 

studiedesign kvalitetsgrankades. Enligt Friberg (2012, s. 138-139) skall studier 

kvalitetsgranskas och värderas för att avgöra om de ska inkluderas i analysen eller inte. 

Granskningen gjordes enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa 

artiklar. Bedömningsmallen modifierades för att bättre passa litteraturöversiktens syfte, 

genom att anknytningen till lungcancerdiagnos ersattes med krav på att artikeln hade 

anknytning till sjuksköterskors ledarskapsfunktioner, vilket lämnar det maximala 

poängantalet oförändrat, se bilaga 2. En artikel som hamnade under grad III ansågs vara av 

dålig kvalitet och förkastades. Tio artiklar som ansågs svara mot studiens syfte och var av 

god kvalitet valdes ut för att ingå i resultatet.  

 

Analys 

Analysen gjordes med inspiration av Fribergs (2012, s. 45, 140-142) analysmodell samt 

Forsberg och Wengström (2013, s. 164-166). Artiklarna som har inkluderats i analysen har 

lästs igenom flera gånger för att få en djupare förståelse och förstå helheten. Likheter och 

olikheter i materialet från de tio artiklarna har sorterats utifrån frågeställningarna. Fynd som 

svarar mot litteraturöversiktens syfte har sorterats och sammanställts i tre teman utifrån de 

tre frågeställningarna. För att skapa en översikt över artiklarna som har analyserats 

presenteras de i en tabell, se bilaga 3. Temana utgör den nya helheten och grunden för 

resultatet, se. tabell 1.   
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Etiska aspekter 

Innan ett arbete med att göra en litteraturöversikt påbörjas är det viktigt att etiska 

överväganden görs beträffande urval och presentation av resultat. Alla tio artiklar som 

användes i litteraturöversiktens resultat är etiskt granskade och godkända av en etisk 

kommitté. Artiklarnas innehåll som användes i litteraturöversiktens resultat översattes så 

grundligt som möjligt till svenska för att behålla och återge samma betydelse som i den 

ursprungliga texten (Forsberg och Wengström, 2013, s. 69-70). 

 

Resultat 

Analys av artiklarna är presenterad i tre teman. 

Tabell 1: Temaöversikt 

Teman 

• Sjuksköterskors erfarenheter av sin ledarskapsroll 

• Sjuksköterskors upplevelser av samarbete med vårdteam 

• Sjuksköterskors upplevelser av att delegera arbetsuppgifter 

 

Erfarenheter av ledarskapsroll 

Sjuksköterskors erfarenhet är att som ledare för omvårdnadsarbetet har de ett stort ansvar 

(Ekström och Idvall, 2013; Goldblatt, granot och Drach- Zahvy, 2008). De beskriver att deras 

ledarskapsroll handlar om frågor kring liv och död.  Vilket kräver deras ständiga 

uppmärksamhet. De behöver ständigt hålla kvar hela bilden av avdelningens komplicerade 

situation vid varje given tidpunkt (Goldblatt et al, 2008).  

I arrive on the ward and look around, to sense the atmosphere, to see what happens, to ask 

the previous shift-leader about patients with special problems; to smell…to attend to 

inexperienced nurses – they need an additional 20 pairs of eyes and ears…to observe what 

happens in their part of the ward. To see if they need help (Goldblatt et al, 2008, s. 49). 
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Sjuksköterskor upplever att deras ledarroll alltid är i förgrunden, från när de startar tills de 

avslutar sitt arbetspass.  För att avsluta ett åtta timmars skift lugnt, startar sjuksköterskorna 

skiftet automatiskt med högsta beredskap. Vilket upplevs som att vara överallt på 

avdelningen samtidigt. De måste ha maximal kontroll för att säkerställa att inga misstag 

begås. Sjuksköterskorna anstränger sig för att upprätthålla total kontroll, även till priset av 

att försumma sina egna grundläggande behov (Ekström och Idvall, 2013; Goldblatt et al, 

2008).  

When I am a shift-leader, and am awfully thirsty, I do not allow myself a cup of coffee or 

even a glass of water. Being a shift-leader is an enormous responsibility – everything has 

to be exactly as I want before I can calm down and relax…. (Goldblatt et al, 2008, s. 48). 

Sjuksköterskorna upplever att i deras ansvar att garantera kvalitet och säkerhet för 

patientvården, även ingår att agera utanför området för omvårdnad. Det kräver att de har ett 

helhetsperspektiv som innebär att de måste ha adekvat uppmärksamhet på sina 

arbetsuppgifter under hela arbetspasset. Det kräver även ett starkt engagemang för 

patienters och medarbetares behov, samt att de prioritera rätt. För att hantera ansvaret har 

sjuksköterskor vissa strategier för att förebygga problem, klagomål och argument (Ekström 

och Idvall, 2013; Goldblatt et al, 2008): 

First, a shift-leader has to collect as much information as possible about the shift, 

including patients and the entire staff. You need to write down the important things…I 

have to confirm that everything has been done, that no patient was forgotten or missed an 

examination…You need to make sure that medical treatments are given on time and that 

the physicians have seen all the patients. I constantly check that everything goes like 

clockwork (Goldblatt et al, 2008, s. 48). 

För att läkare ska få tid att träffa alla patienter och samtidigt samtala om patienters behov får 

sjuksköterskor ibland tillgodose läkarens välbefinnande, till exempel servera kaffe och 

smörgås. Sjuksköterskorna beskriver att det i deras roll som ledare även ingår rollen som 

företrädare för huvudmannen. Det innebär att de ansvarar för att vara en bro mellan 

patienterna och sjukhuset, främst för klagomål gällande vårdgivaren, behandlingsformen 

eller felbehandling. Sjuksköterskorna fungerar som ett mål för patienters krav och ilska. De 

lugnar ner patienter och upprätthåller en bra stämning (Goldblatt et al, 2008). 
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Sjuksköterskorna upplever att deras ledarskapsroll präglas av otydliga krav och oklara 

arbetsbeskrivningar, vilket bidrar till osäkerhet i arbetet. De saknar avgränsningar i arbetet, 

uppgifterna är inte ordentligt uppdelade.  Sjuksköterskors ledarskapsmandat är ifrågasatt, 

särskilt av undersköterskor (Ekström och Idvall, 2013; Orne, Garland, O`hara, Perffetto och 

Stielau, 1998; Potter, Deshields och Kuhrik, 2010; Standing and Anthony, 2008). 

Sjuksköterskor upplever även att läkare har en överlägsen ställning på avdelningen. Läkare 

förmedlar dominans av medicinsk makt genom att värdera sjuksköterskors försök att 

hantera alla patienters behov som onödiga. Läkare möter ofta sjuksköterskors åsikter i 

patientens vård med förnedrande kommentarer. Det gör att sjuksköterskor känner sig 

förödmjukade och inte kan uttrycka en alternativ åsikt av rädsla av att göra bort sig. 

Sjuksköterskor känner sig övergivna, hjälplösa under dessa omständigheter, samt mycket 

osäkra (Atwal och Caldwell, 2006; Cioffi och Ferguson, 2009; Skei, 2008).  

A staff nurse (orthopaedics) stated: Sometimes you are made to feel humiliated in putting 

across the fact that the patient has got medical problems rather than orthopaedic 

problems . . . (Atwal och Caldwell, 2006, s. 363) 

Nyutbildade sjuksköterskor beskriver att de inte betraktas som teamledare. 

Undersköterskorna lyssnar inte på dem, det är bara när något olyckligt hänt, som de tycker 

att det är sjuksköterskorna som är ansvariga (Ekström och Idvall, 2013). Sjuksköterskor 

beskriver att äldre undersköterskor med stor erfarenhet ställer större krav på nya 

sjuksköterskor, vilket gör att det blir väldigt svårt i början (Ekström och Idvall, 2013; Potter 

et al, 2010).    

“We get a lot of new nurses coming on…and you have NAP that have been here for a 

long time and it`s kind of their territory … they`ll just, “Well, I`m not going to make it 

easy for them”. So that`s when we run into problems” (Potter et al, 2010, s. 162).   

 Nyutbildade sjuksköterskor upplever att de inte identifierar sig med ordet ledare och vill 

tona ner sin ledningsfunktion i teamet. De vill undvika att hävda sitt ledarskap för att 

undvika konfrontation. De upplever att ledarskap kan vara något negativt, som om 

sjuksköterskor är någon form av chef, vilket de tycker har en negativ klang. 

Nyutexaminerade anser sig inte behöva säga att de är ledare, utan det låter lite bättre att 

säger att de är ansvariga för patientomvårdnaden (Ekström och Idvall, 2013). 
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Sjuksköterskors erfarenhet är att för att kunna hävda sitt ansvar som ledare för patienters 

omvårdnad, behöver de kunskap om sitt och medarbetares ansvarsområde. 

Sjuksköterskorna beskriver att genom att visa att de har en gedigen utbildning och kunskap 

om den vård som ges får de den respekt och auktoritet som sjuksköterskor behöver för att bli 

en bra ledare för omvårdnadsarbetet. Ökad erfarenhet, växande förtroende för den egna 

kompetensen och förmågan genererar mod att leda. Det beskrivs som drivkrafter som 

främjar sjuksköterskor som ledare (Atwal och Caldwell, 2006; Cioffi och Ferguson, 2009; 

Ekström och Idvall, 2013; Orne et al, 1998; Potter et al, 2010; Skei, 2008; Standing and 

Anthony, 2008).  

Ledarrollen uttrycktes som en autonom del av sjuksköterskors arbete. Att kunna agera 

självständigt och påverka patienters behandlingsresultat, uppfattas av sjuksköterskorna som 

belöningen för sitt ledarskap. De tycker att även om det är mycket krävande, med tiden blir 

de experter och mycket självsäkra i sitt arbete (Ekström och Idvall, 2013; Johansson, 

Andersson, Gustafsson och Sandahl, 2010).  

I am very self-confident in my work and myself… so I never feel afraid of anything 

(Johansson et al, 2010, s. 2624). 

Sjuksköterskorna handlar med avsikt att få acceptans som ledare i omvårdnad, främst 

genom att skapa förtroende och visa kompetens. Sjuksköterskorna beskriver att de formar 

sin yrkesroll genom att lära sig av sina misstag och genom att använda sina erfarenheter 

(Ekström och Idvall, 2013; Skei, 2008). De poängterar betydelsen av klinisk utbildning i 

praktiska förhållanden. Handledare i den kliniska praktiken fungerar som viktiga förebilder. 

Andra aspekter av sjuksköterskors lärande som lyfts fram är en mentor. Sjuksköterskorna 

förvärvar nya perspektiv genom att reflektera och diskutera ledarskap med en mentor. En 

mentor på en annan avdelning kan veta hur man kan se på olika situationer, men löser inte 

problem utan ger förslag. Att ta del av mentors erfarenheter uppfattas som mycket 

användbart (Ekström och Idvall, 2013). Sjuksköterskorna betonar sitt ansvar för sin egena 

utveckling och för att hålla sig uppdaterade. De beskriver att personlig utveckling främjas av 

möjligheterna till utveckling genom olika kurser, personliga arbetsuppgifter och att delta i 

projekt (Cioffi och Ferguson, 2009; Ekström och Idvall, 2013; Johansson et al, 2010). De 
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diskuterar även sin professionella utveckling regelbundet med chefsjuksköterskor (Cioffi och 

Ferguson, 2009; Johansson et al, 2010).  

 

Upplevelser av att samarbeta med vårdteamet 

Sjuksköterskor upplever att de är beroende av annan sjukvårdspersonal för att kunna ge 

patienter säker vård av hög kvalitet. De uppger att samarbetet inom vården gör att patienters 

vård bli mer effektiv. Sjuksköterskor beskriver att interaktion mellan sjuksköterskor och 

annan vårdprofession ökar när sjuksköterskor är tillgängliga för samarbete. Samarbetet 

underlättas av sjuksköterskors förmåga att vara på samma plats som annan vårdpersonal 

eller ha möjlighet att kommunicera via telefon.  Patienters vårdkvalitet, kontinuitet och 

säkerhet kan försämras på grund av brist på tillgänglighet (Atwal och Caldwell, 2006; Cioffi 

och Ferguson, 2009; Ekström och Idvall, 2013; Goldblatt et al, 2008; Potter et al, 2010; Skei, 

2008; Smith, Lavoie-Tremblay, Richer och Lanctot, 2010; Standing och Athony, 2008).  Atwal 

och Caldwell (2006) visar att inom akut medicin deltar inte sjuksköterskor regelbundet i 

interprofessionella patientvårdsmöten. När en sjuksköterska på en ortopedisk avdelning 

tagit kliniska beslut som påverkar hanteringen av patienters vård, är de sällan närvarande 

vid ronden för att motivera sina beslut. De kan heller inte ge och ta emot information. Det 

försvårar teamets möjlighet att ta egna beslut och förhindrar ett alternativt omdöme (Atwal 

och Caldwell, 2006).  

Sjuksköterskor beskriver även att annan vårdpersonals förmåga att vara tillgängliga 

påverkar samarbetet. De beskriver det som ett samarbete präglat av att sjuksköterskor 

ständigt söker annan vårdpersonal. Sjuksköterskor känner att det är något de måste göra för 

att patienters vård ges och uppgifterna utförs korrekt (Atwal och Caldwell, 2006; Cioffi och 

Ferguson, 2009; Ekström och Idvall, 2013; Goldblatt et al, 2008; Orne et al, 1998; Potter et al, 

2010; Skei, 2008; Standing och Athony, 2008). I studierna framkommer situationer där 

sjuksköterskor känner sig förhindrade att utföra sitt jobb på grund av läkares oförutsedda 

och akuta uppgifter utanför avdelningen, vilket gör att läkare ofta är otillgängliga (Cioffi och 

Ferguson, 2009; Goldblatt et al, 2008; Potter et al, 2010; Skei, 2008; Standing och Anthony, 

2008). 
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It can be very chaotic at times, because suddenly … they (OSs) appear to do the rounds, 

then you have to put everything else on hold, even if you are in the middle of something. 

Then, suddenly, they have to go to operate. At that time, you have gone rounds on half 

the group, and tasks you can’t complete until the rounds are carried out remain, because 

you wait for instructions and clarification (Skeik, 2008, s. 1910). 

När kommunikationen med läkaren senas, lämnas sjuksköterskorna med ett ansvar som de 

juridiskt inte har (Skei, 2008). De beskriver att under sådana omständigheter känner de sig 

frustrerade och osäkra (Cioffi och Ferguson, 2009; Skei, 2008). Sjuksköterskorna upplever att, 

i ansvaret att samordna patientvården på ett säkert sätt, ingår ansvar att agera och 

kompensera för annan vårdpersonals brist på tid (Cioffi och Ferguson, 2009; Ekström och 

Idvall, 2013; Goldblatt et al, 2008; Skei, 2008).  

Sjuksköterskor känner ett stort ansvar för att samarbetet ska fungera. De beskriver att deras 

stora förmåga att ta hand om andra, underlättar för dem att förstå kollegors olika beteende 

och acceptera svåra samarbetsrelationer.  Sjuksköterskorna beskriver att de utvecklar väl 

fungerande team genom att prioritera medarbetares välbefinnande (Ekström och Idvall, 

2013; Goldblatt et al, 2008, Johansson et al, 2010; Skei, 2008): 

We are a group that has taught ourselves to treat the doctors in a way that makes the 

collaboration work (Skei, 2008, s. 1911). 

 

Once the ward is calm, time should be given to the staff’s needs…if I see that a colleague 

is stressed and reacts inappropriately, I can stop for a minute, try to encourage him and 

ask how he’s feeling, to prevent a stressful atmosphere (Goldblatt et al, 2008, s. 49). 

Sjuksköterskorna upplever att det är svårt att konfrontera konflikter och dåliga beteenden 

från kollegor (Atwal och Caldwell, 2006; Cioffi och Ferguson, 2009; Ekström och Idvall, 2013; 

Goldblatt et al, 2008; Orne et al, 1998; Potter et al, 2010; Skei, 2008; Standing och Athony, 

2008) samt att ge negativ feedback. Vid konflikter mellan sjuksköterskor och annan personal, 

är chefssjuksköterskan enviktigt del av samtalet och fungerar som medlare (Johansson et al, 

2010; Potter et al, 2010). Sjuksköterskorna beskriver att det är betydelsefullt att ständigt ha 

dialog med kollegor, att diskutera, lyssna och samråda med varandra. De berättar att de 

samtalar om etiska dilemman och obehagliga upplevelser ingående, till exempel när en 

patient plötsligt dött eller när relationen mellan patienter och personal äventyras (Johansson 

et al, 2010).   
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You are allowed to express your opinions. We work close with each other. I think that we 

have respect for each other’s competence (Johansson et al, 2010, s. 2625).  

Sjuksköterskorna upplever att ömsesidigt känslomässigt teamstöd möjliggörs genom att lära 

känna sina kollegor. Detta skapar tilltro till varandra. När sjuksköterskor har förtroende för 

medarbetare kan de dela känslor, ge beröm och feedback och ta emot bekräftelse (Cioffi och 

Ferguson, 2009; Ekström och Idvall, 2013; Goldblatt et al, 2008; Orne et al, 1998; Potter et al, 

2010; Skei, 2008; Standing och Athony, 2008). Sjuksköterskorna beskriver att de mår bra på 

sin arbetsplats när de upplever stöd och gemenskap. De upplever ett öppet klimat för 

kommunikation och känner sig mer självsäkra. Vidare känner de att de kan vara ärliga och 

kan uttrycka sina egna åsikter mer noggrant i samarbetsmöten (Cioffi och Ferguson, 2009; 

Ekström och Idvall, 2013; Johansson et al, 2010; Potter et al, 2010; Skei, 2008; Standing och 

Athony, 2008).  Detta minskar utbrändhet och gynnar också bättre vård för patienter 

(Goldblatt et al, 2008).  

Sjuksköterskor uttrycker att det är viktigt att ha tydligt beskrivna arbetsuppgifter (Ekström 

och Idvall, 2013; Orne et al, 1998; Potter et al, 2010) och gemensamma mål som 

vårdpersonalen arbetar mot (Ekström och Idvall, 2013; Johansson, 2010).  Sjuksköterskor 

använder olika kommunikationsstrategier för att skapa delaktighet och samsyn i teamet och 

för att skapa förståelse för sjuksköterskornas specifika uppgifter. De upplever att 

kommunikationsstrategier säkerställer långsiktiga medarbetarerelationer och är en 

förutsättning för samarbete (Cioffi och Ferguson, 2009; Ekström och Idvall, 2013; Goldblatt et 

al, 2008; Orne et al, 1998; Potter et al, 2010; Skei, 2008; Standing och Athony, 2008). De olika 

kommunikationsmodeller som sjuksköterskor beskriver är: Strategi för att undvika att 

förolämpa medarbetare när något görs fel och att undvika konflikt med vårdkollegor. 

Sjuksköterskor ställer indirekta frågor om en patients situation och undviker att ge direkta 

instruktioner (Goldblatt et al, 2008). För att bekräfta information och sprida den till teamet 

med avsikten att garantera kontinuitet och kvalitet. Sjuksköterskor upprepar meddelandet 

till medarbetare, ber de om feedback och har ögonkontakt (Ekström och Idvall, 2013). 

Sjuksköterskors erfarenhet är att brist på kommunikation är problematiskt (Cioffi och 

Ferguson, 2009; Standig och Anthony, 2008). Spänningar uppstår i team när 

teammedlemmarna inte hjälper varandra och inte kommunicerar tillräckligt med varandra.  
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Det inträffar i dagliga situationer, särskilt i omvårdnadsteams skiftbyte när kollegor inte 

förmedla information (Cioffi och Ferguson, 2009; Potter et al, 2010).  

 

Upplevelser av att delegera arbetsuppgifter  

De flesta sjuksköterskor upplever att delegation gör deras arbetsbelastning lättare men också 

ibland svårare. De beskriver att de föredrar att göra allt själva och vet då att uppgifterna är 

utförda på rätt sätt, istället för att delegera till undersköterskor som inte utför 

arbetsuppgifter eller utför dem felaktigt. Sjuksköterskorna berättar att deras roll är tyngre 

och mer stressig med undersköterskor som inte utför sitt arbete fullgott. Varje vårduppgift 

undersköterskor gör måste noga övervakas av sjuksköterskor, ibland mycket nära (Orne et 

al, 1998; Potter et al, 2008; Standig och Anthony, 2008).   

'I’m chasing people around to try and have them complete the task that I've delegated to 

them and often find it's not done. It's been frustrating trying to hunt people down to do 

the work that's expected of them. That's been a big issue ... trying to get people to do what 

they're supposed to do. Sometimes that takes more time than to do it yourself" (Orne et 

al, 1998, s. 106). 

Sjuksköterskor upplever att deras arbete blir lättare med undersköterskor som utför 

arbetsuppgifterna på rätt sätt. Sjuksköterskorna upplever att arbetsuppgifterna aldrig skulle 

blivit gjorda om de inte kunde delegera en del av dem (Orne et al, 1998; Potter et al, 2008; 

Standig och Anthony, 2008). De upplever att god kommunikation och goda relationer med 

undersköterskor är viktig och är kärnan av delegeringen. Sjuksköterskornas 

delegationsproblem uppkommer utifrån brister i kommunikation, frånvaro av förståelse och 

acceptans av arbetsroller. Problem kan även uppkomma av sjuksköterskors eventuella ovilja 

att arbeta och lösa problem tillsammans med kollegor. Vissa sjuksköterskor är obekväma 

med själva kommunikationen av delegeringen. De förklarar, att de inte vet hur man ska 

närma sig någon utan att förolämpa dem (Ekström och Idvall, 2013; Potter et al, 2008; 

Standig och Anthony, 2008). De beskriver olika sätt de kommunicerar på, bland annat 

skriftligt, muntligt, eller en kombination av båda. En del sjuksköterskor anser att en skriftlig 

uppgift är att föredra framför en verbal eftersom undersköterskor kan hållas ansvariga för en 

skriftlig uppgift (Standig och Anthony, 2008).  
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Ett annat huvudproblem i delegationsrelationer som sjuksköterskorna framför är attityder. 

De förklarar att dåliga attityder kan göra relationen svår (Orne et al, 1998; Potter et al, 2008; 

Standig och Anthony, 2008). Sjuksköterskorna beskriver att vissa undersköterskor har ett 

passivt eller aggressivt beteende. Andra sjuksköterskor beskriver att vissa sjuksköterskor 

visar misstro eller respektlöshet när de frågar undersköterskor om deras arbete. 

Undersköterskorna blir upprörda och svarar med samma respektlöshet som 

sjuksköterskorna (Potter et al, 2010). En del sjuksköterskor beskriver att det är mycket viktigt 

att vara artiga och trevliga när de delegerar en uppgift. Andra sjuksköterskor har stora 

problem med att be någon att göra en arbetsuppgift som tillhör deras arbete (Standing och 

Antony, 2008). Vissa sjuksköterskor betonar att det är viktigt att använda ett personligt 

förhållningssätt när sjuksköterskor delegerar uppgifter eftersom varje undersköterska 

reagerar olika (Ekström och Idvall, 2013; Orne et al, 1998; Potter et al, 2008; Standig och 

Anthony, 2008).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten begränsades till sjuksköterskor på sjukhusavdelning, baserad på 

uppskattningen att detta område är stort nog att göra en litteraturöversikt. De databaser som 

användes är Pub Med och Cinahl som innehåller vetenskapliga artiklar publicerade av 

vetenskapliga tidskrifter. De tidskrifter som publicerade artiklarna kontrollerades för att 

säkerställa att de publicerar peer review artiklar. Genom att använda databaserna Pub Med 

och Cinahl ämnesordlista kunde många relevanta sökord hittas. Det ökade träffsäkerheten 

och begränsade urvalet till artiklar som motsvarade syftet. Litteratursökning har inte 

årsbegränsning, det ökade möjligheten att hitta båda nyare och äldre forskning. De tio 

använda artiklarna är publicerades mellan 1998 och 2013. Detta tillsammans med att 

studierna är gjorda i sju länder är en styrka då det ger ett brett perspektiv. Att alla tio 

artiklarna är av kvalitativ studiedesign var inte ett medvetet val, men det har gett resultatet 

ett fylligare innehåll med citat. Det ökade förståelsen för sjuksköterskors erfarenheter av sin 



15 

 

roll som ledare för omvårdnaden och ökade kunskapen om vad ledarrollen innebär samt hur 

ledarskapet kan hanteras. Enbart kvalitativa artiklar var tillräckligt för att besvara 

litteraturöversiktens frågeställningar och syfte. Dock att svara mot syftet ur olika synvinklar 

ger olika typer av svar. Därför är det möjligt att kvantitativa artiklar hade kunnat förstarka 

resultatet med ny kunskap genom att komplettera med numerisk data.  Det kan vara en 

nackdel att litteraturöversikten bara har en författare då det kan har begränsat möjlighet att 

diskutera vilka sökords kombinationer som skulle ge bästa sökresultat. Alla artiklar 

granskades och lästes flertalet gånger av författaren. Artiklarna är granskade utifrån 

Carlsson och Eiman´s (2003) mall med inriktningar mot kvalitativ studie för att skapa en 

likvärdig gradering av artiklarnas kvalitet.  Inkluderade artiklar svarade mot syftet och höll 

enligt granskningsmall hög vetenskaplig kvalitet. Därför bedömdes litteraturöversiktens 

resultat att innehålla relevant och pålitlig information. Författaren valde att sammanställa 

artiklarna utifrån frågeställningarna för att skapa en tydlig struktur i resultat redovisningen. 

Det underlättar för läsaren att följa resultat. Författaren har svenska som andra språk och har 

känt sig begränsad i att översätta språket på egen hand med hjälp av lexikon. Det finns 

medvetenhet om risken för att felaktig tolkning gjorts. Att ingen annan än 

litteraturöversiktens författare har läst, granskat artiklarna och sammanställt resultatet kan 

anses vara en svaghet. Hjälp har tagits från handledare, språkverkstad och anhöriga, som 

har kritiskt granskat examensarbetet för att säkerställa kvaliteten.   

Resultat diskussion 

Målet var att utföra en litteraturöversikt i syfte att belysa sjuksköterskans erfarenhet av att 

leda omvårdnadsarbetet på en sjukhusavdelning. Sjuksköterskors ledarskap innebär ett 

övergripande ansvar för omvårdnaden av patienter, att samarbeta, skapa delaktighet och 

dela åsikter inom vårdteamet. Sjuksköterskor anses vara, ”spindeln i nätet” (Furåker, 2008). 

Mitt resultat visar att sjuksköterskor upplever, att de som ledare i omvårdnadsarbetet 

behöver ha kontroll över avdelningens situation vid varje given tidpunkt. Att ge god vård 

innebär att vara uppmärksam på patienters och medarbetares behov. Det är ett stort ansvar 

som innefattar att samarbeta och agera utanför omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor saknar 

avgränsning för arbetsuppgifterna och de är inte ordentligt uppdelande. Deras 

ledarskapsroll innehåller otydliga krav och oklara arbetsbeskrivningar. Även Furåker (2008) 
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visar att innehållet i sjuksköterskors yrkesroll är otydlig, och de föredrar att ha en tydlig 

arbetsbeskrivning och specifikation av ansvarsområden för olika yrkesgrupper.  

Utifrån mitt resultat anser jag att det är viktigt att under sin grundutbildning utveckla 

förmågar att vara ledare för omvårdnadsarbetet. Samtidigt är det bra att ha riktlinjer och 

arbetsbeskrivning av ledarskapsrollen att förhålla sig till. Det är bra med varierat 

arbetsinnehåll, men att dra en gräns skapar trygghet.  Otydlighet och avsaknad av 

arbetsbeskrivningar kan resultera till att sjuksköterskor överbelasta och pressa sig själva för 

hårt. Avgränsningar i hur arbetet ska utföras kan skapa en balans i arbetsuppgifterna, 

arbetsbeskrivningar förenas då med tydlighet och stabilitet.  

I resultatet framkommer att sjuksköterskors ledarskap är ifrågasatt, särskilt av 

undersköterskor och läkare. Nyutbildade sjuksköterskor upplever att de inte identifierar sig 

med ordet ledare och vill undvika att hävda sitt ledarskap. Sjuksköterskors beskrivning visar 

att de inte hävdar sin roll tillräckligt i samarbetet med andra professionella. Som ett resultat 

kan de förlora sitt mandat att agera. Enligt Orchard (2010) har sjuksköterskor en tendens att 

uppfatta sig själva i den nedre delen av sjukvårdens makthierarki. Andra vårdprofessioner, 

inklusive läkare, ser omvårdnad som ett mycket viktigt komplement till andra 

sjukvårdsområden. Sjuksköterskor har vissa baskunskaper som är lika andra vårdyrkens och 

de delar även vissa arbetsuppgifter med annan vårdpersonal. Otydliga arbetsbeskrivningar 

gör att sjuksköterskor har begränsad förmåga att uppskatta omfattningen av sina egna och 

andra yrkesgruppers resurser, vilket medför hinder för samarbete. Tydligare 

arbetsbeskrivningar behövs inom varje vårdprofession i vårdteamet för att hjälpa personal 

med liknande kompetens att tillsammans ge god vård. Genom att förtydliga roller och 

värderingar övervinns maktobalanser, vilket resulterar i större förtroende och delat 

beslutsfattande i kliniskt samarbete (Orchard, 2010). 

Sjuksköterskor kan starka sin förmåga att vara ledare i omvårdnadsarbetet genom att 

använda sig av den teoretiska utgångspunkten i Orlandos interaktionsteori.  Teorins fokus är 

relationen mellan sjuksköterska och patient där omvårdnadshandlingar är styrda utifrån 

sjuksköterskans medvetenhet om patientens specifika behov. Processer som påverkar 

relationen mellan sjuksköterska och patient kan liknas vid relationen mellan ledare och 
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medarbetare. Sjuksköterskor som vårdare reflekterar över mötet med patienten och som 

ledare reflekterar de över det som sker i mötet med medarbetare. Det är viktigt för 

sjuksköterskor att kunna identifiera behov hos sina medarbetare för att understödja dem i 

omvårdnadsarbetet (Kihlgren et al, 2009, s. 60; Laurent, 2000). Jag anser att genom att ha en 

tydlig arbetsbeskrivning av andra yrkesgruppers arbetsroll kan sjuksköterskors förmåga att 

känna omfattningen av kollegors resurser ökas. Därmed ökas deras medvetenhet om 

kollegors specifika behov i hantering av uppkomna problem i omvårdnadsarbetet. De kan 

hävda sitt ledarskap genom att stödja kollegor att finna sätt att åtgärda för uppkomna 

problem i omvårdnadsarbetet. Jag anser vidare att nyutbildade sjuksköterskor ledarskap 

ökar genom att de blir mer medveten om vikten av kommunikationen med medarbetare. 

God kommunikations förmåga underlättar för att föra dialog med medarbetarna, att lyssna 

och få en förståelse för varandras kompetens. För att vara skickliga i kommunikationen 

behöver nyutbildade sjuksköterskor ständigt träna att föra dialog. Det är även viktigt att 

nyutbildade sjuksköterskor har tillgång till handledare för att för stöd att vidare utveckla sin 

förmåga att vara ledare.  

Enligt McCloskey och Maas (1998) bör sjuksköterskor fortsätta öka sin omvårdnads-

kompetens för att kunna öka sitt inflytande i vårdteamet. I mitt resultat framkommer att 

sjuksköterskor upplever att ökad yrkesskicklighet gör deras ledarskapsförmåga starkare. 

Ökad erfarenhet och ökad kompetens gör sjuksköterskor självsäkra och ger dem förtroende 

att agera som ledare i omvårdnadsarbetet.  Khomeiran, Yekta och Ahmadi (2006) visar att 

ökad teoretisk kunskap samt erfarenhet i omvårdnadsarbetet är viktigt för sjuksköterskors 

kompetensutveckling. 

I resultat framkommer att sjuksköterskor inte regelbundet deltar i interprofessionella 

patientvårdsmöten.  De är sällan närvarande för att ge information och motivera sina beslut 

om omvårdnaden av patienter, eller för att ta emot information från annan vårdpersonal. 

Resultatet visar att sjuksköterskor upplever det svårt att hantera konflikter, kollegors dåliga 

beteenden och att ge negativ feedback. McCloskey och Maas (1998) har observerat att 

sjuksköterskor som har svårt att hantera konflikter undviker teamarbete genom att missa 

möten, att komma sent till möten eller är tysta under mötet. De drar sig undan och hävdar 

inte sin roll tillräckligt i samarbetet med annan vårdpersonal. Det bidrar till stora skillnader 
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mellan sjuksköterskors omvårdnadsperspektiv och andra kollegors professionella 

perspektiv. Det resulterar i att teamet saknar samsyn och kan därför inte arbeta mot samma 

mål, vilket leder till negativa konsekvenser för patienters vård (McCloskey och Maas, 1998). 

McCloskey och Maas (1998) poängterar att sjuksköterskor måste synliggöra 

omvårdnadsperspektivet i vårdteamet annars kommer patienters omvårdnadsbehov att 

negligeras. 

Kihlgren el al (2009, s.55) anser att en god ledare visar omtanke genom att skapa en dialog 

mellan medarbetarna och låter medarbetarna vara delaktiga i beslut. Det är en ledare som 

visar tillit, respekt, och värme för medarbetarna. I mitt resultat framkommer det att 

sjuksköterskor förstår betydelsen av att samråda med kollegor samt involvera dem i sitt 

arbete. Sjuksköterskor upplever att de för att kunna bilda väl fungerande team måste vara 

uppmärksamma på medarbetares reaktioner och ha förmåga att se situationer ur olika 

perspektiv. Dem beskriver att de måste respektera och lyssna på kollegor. Att vara ärlig och 

uttrycka sin egen åsikt för kollegor betonas som viktigt. Sjuksköterskor uppger att denna 

form av deltagande förutsätter ett öppet klimat för kommunikation så att medarbetare är 

villiga att uttrycka sig.   

I mitt resultat framkommer vidare att delegering gör sjuksköterskors arbetsbelastning lättare 

eller svårare.  Deras erfarenhet är att behovet av att delegera vissa sjuksköterskeuppgifter är 

nödvändigt. Det kan vara en belastning när de arbetsuppgifter undersköterskor gör måste 

kontrolleras noga. God kommunikation är viktigt när sjuksköterskor delegerar. Brister i 

kommunikationen leder till bristande delegering och skapar dåliga relationer mellan 

sjuksköterskor och medarbetare. Även Klein and Saccomano (2006) visar att bra 

kommunikation är nödvändig när sjuksköterskor delegerar till undersköterskor. 

Mitt resultat visar att bristen på goda relationer mellan kollegor orsakar problem för 

sjuksköterskor i deras ledarskap.  Enligt Kihlgren el al (2009, s.60) och Laurent (2000) kan 

Orlandos omvårdnadsmodell fungera som ett bra stöd för sjuksköterskor i relationer i deras 

ledarskap. Sjuksköterskor kan skapa en dynamisk sjuksköterska och medarbetarerelation 

med en modell som utgår ifrån Orlandos dynamiska sjuksköterska och patientrelation.  

Samspel och underhåll av sjuksköterska och medarbetarerelationen kan fokusera på den 
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unika dialogen som sker i varje möte. Om sjuksköterskor reflekterar över dialogen med 

medarbetare kan de få förståelse för sina kollegor. Det leder till större medvetenhet om 

medarbetares specifika behov. Utifrån mitt resultat anser jag att goda relationer med annan 

vårdpersonal är avgörande för hur sjuksköterskors ledarskapsroll fungerar. 

Relationsproblem gör att sjuksköterskor känner sig hindrade i sin ledarroll. Genom att ta 

stöd av interaktionsprocessen beskriven i Orlandos omvårdnadsteori kan sjukskoterskor 

hantera många av de relationsproblem som framkommit i resultatet.  Exampelvis när det 

gäller att samarbeta med andra vårdprofessioner i patienters vård kan sjuksköterskor fråga 

dem vad de behöver för att samarbetet ska fungera.  Genom dialog kan sjuksköterskor få 

veta kollegors åsikter. De kan sedan utgå från kollegors behov när de samverkar och 

involvera dem i att lösa uppkomna problem. Gemensam förståelse för arbetsuppgifter 

skapas med medarbetarna. Genom att använda Orlandos interaktionsprocess kan 

sjuksköterskor påverka kollegor att vara delaktiga och uppnå gemensamma mål i 

omvårdnaden av patienter. När sjuksköterskor ska delegera till underskörterskor kan de 

uppmärksamma undersköterskors behov. Tillsammans med dem bedömer de och kommer 

överens om vilka uppgifter som bör utföras, samt hur uppgiften genomförs på bästa sätt. 

Dialogen med medarbetarna ger dem möjlighet att dela sina upplevelser. De kan känna sig 

bekräftad av sjuksköterskor samt få upplevelsen av stöd. Goda relationer skapar trygghet 

och tillit mellan sjuksköterskor och medarbetare. Genom att skapa dynamiskt sjuksköterska-

medarbetarerelation kan sjuksköterskor samla kraft och mod att agera. De kan även förankra 

omvårdnaden teoretiskt för sina medarbetare. Därigenom ökar de sitt yrkes tillhörighet och 

på så sätt stärks yrkesidentiteten. Det kan skapa en miljö för att samarbeta mellan 

yrkesgrupper. De kan ta bättre ansvar för att vara ledare i omvårdnadsarbetet. Detta är en 

ledare som lyckas förbättra omvårdnadspersonalens förmåga att nå uppsatta mål i 

omvårdnaden av patienter.  

Slutsats 

Det är viktigt att innehållet i sjuksköterskors ledarskapsroll definieras. Så länge det är 

otydligt är det svårt för sjuksköterskor att hävda sin roll som ledare i omvårdnadsarbetet.  
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Viktigt att sjuksköterskor har god kommunikationsförmåga. Goda relationer i 

sjuksköterskors ledarskap är beroende av god kommunikation. Kommunikationen är viktigt 

för interaktionen mellan sjuksköterskor och annan vårdpersonal, den är även avgörande för 

hur ledarskapet fungerar. Sjuksköterskor behöver skaffa bra kommunikations och 

interaktionsstrategier.  

Vidare forskning skulle kunna vara att belysa olika interaktionsstrategier som sjuksköterskor 

använder för att öka sitt inflytande som ledare för omvårdnaden av patienter.
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