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Sammanfattning    

 

För att möta ett växande vårdbehov har hemsjukvården utvecklats till en alltmer 

komplex verksamhet. I takt med ett allt bredare sjukdomspanorama i patientens hem 

ställs högre krav på vårdpersonalen inom hemsjukvården. Distriktssköterskan har ett 

helhetsansvar i hemsjukvården att leda vården så att den blir god och säker. För att 

underlätta arbetsbördan kan distriktssköterskan delegera läkemedelshantering till 

omvårdnadspersonal, vilket är en förutsättning för att vården skall fungera. Syftet med 

studien är att belysa distriktssköterskans upplevelse av läkemedelsdelegering i 

kommunal hemsjukvård. Metoden är kvalitativ, med en kvalitativ innehållsanalys där 

sju distriktssköterskor i hemsjukvården intervjuats.  

 

I studiens resultat framträdde två kategorier som speglade varandras motsatser. 

Distriktssköterskorna upplevde ett tudelat helhetsansvar vid läkemedelsdelegering. Ett 

som dominerades av trygghet där omvårdnadspersonalen hade goda kunskaper och 

samarbetet fungerade bra. Tid och utrymme för ansvarsrollen möjliggjordes och rätten 

att avböja en delegering fanns när den inte var förenlig med god vård. Den andra delen 

av helhetsansvaret upplevdes som otrygg med bristande kunskap hos 

omvårdnadspersonalen och bristfälligt samarbete mellan professionerna. Då fanns en 

känsla av oro för misstag och upplevelsen av att delegering av läkemedel numera var en 

förutsättning för att kommunal hemsjukvård skulle fungera. I diskussionen lyfts 

distriktssköterskans upplevelse av det helhetsansvar hon har för att bedriva en god och 

säker vård vid läkemedelsdelegering till omvårdnadspersonal. Likaså hur vården 

påverkas när distriktssköterskan tvingas delegera läkemedel i en allt högre utsträckning. 

Läkemedelsdelegering har gått från att vara en möjlighet för patienten att träffa färre 

vårdare till det vanligaste arbetssättet i kommunal hemsjukvård.  

 

Nyckelord: distriktssköterska, hemsjukvård, läkemedelsdelegering, helhetsansvar 
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INLEDNING 

Vi lever allt längre och som en del av den utvecklingen bor fler än tidigare kvar i det 

egna hemmet. Många äldre önskar att få åldras i det egna hemmet. Andra önskar sig en 

plats på äldreboende. Ökad ålder och multisjuklighet leder ofta till ett ökat vård- och 

omsorgsbehov med ökad läkemedelsanvändning som syftar till att lindra och bota olika 

symtom och sjukdomar. Läkemedel kan vara en möjlighet för äldre och sjuka att 

uppleva hälsa, men det kan även skapa ohälsa om det används på ett olämpligt sätt. Då 

förmågan att självständigt sköta sina läkemedel sviktar står hemsjukvårdens 

distriktssköterskor i samarbete med omvårdnadspersonal i hemtjänst som närmast 

ansvariga. För att kunna erbjuda hemsjukvård i dagens omfattning är delegering av 

läkemedelshantering nödvändig för att verksamheten skall fungera men får enbart ske 

när det är förenligt med god och säker vård. Läkemedelshanteringen bör skötas av så få 

som möjligt och delegering skall ske mycket restriktivt. Trots detta  är andelen 

delegeringar per sjuksköterska så omfattande idag att det strider mot 

delegeringsföreskriften. Detta kan anses oacepptabelt både för diskriktssköterskorna 

som tvingas delegera men även för patienterna som riskerar att inte få den goda vård 

som de har rätt till. Distriktssköterskan har fått ett mycket stort ansvar att hantera när 

det rör delegering av läkemedelshantering i dagens hemsjukvård. Med en intervjustudie 

hoppas författarna få svar på distriktssköterskans upplevelse av läkemedelsdelegering i 

kommunal hemsjukvård.  

 

 

BAKGRUND 

I Sverige och Europa lever folket allt längre och färre barn föds. Som en följd av det 

kommer äldres kroniska sjukdomar att öka och med det även behov av vård och omsorg 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Allt fler äldre multisjuka med stort vård- och 

omsorgsbehov bor idag kvar i det egna hemmet vilket ställer höga krav på 

hemsjukvårdens beredskap (Socialstyrelsen, 2015b s. 127). 

 

Hemsjukvård 

År 1992 infördes Ädelreformen i Sverige. Syftet var att vård och social omsorg skulle 

utföras på ett sammanhållet sätt med en helhetssyn på den äldre patienten. Kommunerna 

tog över ansvaret för hälso- och sjukvård till sjuksköterskenivå, läkarna blev kvar i 

landstinget. Kommunal hemsjukvård finns idag tillgänglig dygnets alla timmar till 

skillnad mot landstinget som kan erbjuda hemsjukvård dagtid på vardagar. Kommunal 

hemsjukvård har därför möjlighet att erbjuda en mer kontinuerlig vård och omsorg med 

bättre behandling och undersökning (Socialstyrelsen, 2008 s. 7). Hemsjukvård utförs av 

legitimerad personal eller av vårdpersonal med delegering för uppgiften 

(Socialstyrelsen, 2008 s. 14).  

 

Då vårdplatserna minskat både i slutenvården och på särskilda boenden har behovet av 

sjukvård och omsorg i hemmet ökat. Hemsjukvården har blivit en alltmer komplex 

verksamhet där sjuksköterskan har ett ansvarsfullt arbete med svåra ställningstagande 

och bedömningar för personer som befinner sig i hela livscykeln. Pararellt ska hon  

utöva ett tydligt ledarskap med helhetsansvar inom sitt ansvarsområde (Josefsson & 
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Ljung, 2010 s. 15). Därtill ökar andelen äldre som är i behov av kvalificerad 

hemsjukvård  när svårt sjuka blir utskrivna snabbare från sjukhus vilket kräver sjukvård 

och omvårdnad av högsta kvalitet också i hemmet. Även avancerad  vård som skall 

ersätta sjukhusvård blir allt vanligare där målet är att på bästa sätt kontrollera olika 

symtom samt erbjuda de individer som vårdas i hemmet bästa möjliga livskvalitet  

(Melin-Johansson, 2010 s. 133). En sjuksköterska i hemsjukvården kan ensam ha 

ansvaret för uppemot 400 patienter vilket äventyrar patientsäkerheten och inte kan ses 

förenligt med en god vård. Konsekvensen kan medföra en ökad risk för att kraven på 

god vård till hemsjukvårdspatienten inte upprätthålls  (Socialstyrelsen, 2008 ss. 6-8). 

Liknande problem står norsk hemsjukvård inför. Där har skett en dramatisk ökning av 

patienter som behöver vård i hemmet samtidigt som bristen på vårdpersonal med rätt 

kompetens saknas. I Norge kan sjuksköterskan i kommunen jämförelsevis ansvara för 

600 patienter under ett kvällspass. För att möjliggöra en mer effektiv och säkrare vård 

pågår ett omfattande arbete kring hur sjuksköterskans roll kan utvecklas och  

kompetensen hos omvårdnadspersonalen förstärkas (Johansen & Fagerström, 2010 s. 

498). 

 

Distriktssköterskan i kommunal hemsjukvård 

Det breda sjukdomspanoramat dagens hemsjukvård ansvarar för ställer höga krav på all 

vårdpersonal som arbetar i hemmet. För att uppnå maximal livskvalitet för den enskilde 

individen krävs ett väl fungerande tvärprofessionellt teamarbete. Ofta är det 

distriktssköterskan som besitter den högsta medicinska kompetensen i hemsjukvården. 

Det är hon som måste kunna sätta sig in i och hantera komplexa vårdsituationer och 

dessutom självständigt kunna bedöma när läkare skall tillkallas eller när arbetsuppgifter 

skall delegeras till annan personal (Bökberg & Drevenholm, 2010 s. 92). 

Distriktssköterskans nyckelroll i hemsjukvården ställer därför höga krav på kompetens, 

yrkeskunnande och kvalifikation (Josefsson & Ljung, 2010 s. 28). 

 

Distriktssköterskan har med sitt generella uppdrag i hemsjukvården stora möjligheter att 

ombesörja så patienterna får ett omhändertagande och en vård vilande på vetenskaplig 

grund (Dahlberg & Segesten, 2010 ss. 300-301).  I ansvaret ingår dessutom att bevaka 

så all omvårdnad är evidensbaserad. Emellertid omfattar ansvaret inte enbart 

distriktssköterskans eget arbete. Hon har också ett kvalitetsansvar avseende det 

vårdande som genomförs av undersköterskor, vårdbiträden och motsvarande 

personalgrupper hon samarbetar med. Det är främst hon som svarar för kvaliteten och 

säkerheten i vården liksom ansvaret för vårdmiljön genom att leda sitt arbetslag, 

utveckla och motivera personal samt samverka med andra i vårdkedjan (Dahlberg & 

Segesten, 2010 s. 142). 

 

Ansvaret för läkemedelshantering styrs av lag (Socialstyrelsen, 2015a). 

Verksamhetschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och legitimerad personal 

med förskrivningsrätt berörs. Vid en vårdplanering på sjukhus bedömer läkaren 

individens förmåga till egenvård vid läkemedelsbehandling. Bedömningen om egenvård 

kan även göras av läkare på vårdcentral. Det är den behandlande legitimerade 

personalen som bedömer inom sitt ansvarsområde (Socialstyrelsen, 2009 s. 2). Bedömer 

läkaren att patienten behöver hjälp ordineras ett läkemedelsövertag. Ansvaret för 
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läkemedelshanteringen lämnas då över till distriktssköterska i kommunal hemsjukvård 

som i sin tur delegerar läkemedelsadministration till omvårdnadspersonal i hemtjänsten. 

 

Då ansvaret för läkemedelsadministrering är delegerat mellan distriktssköterska och 

omvårdnadspersonal innehar distriktssköterskan helhetsansvaret. Sjuksköterskan har 

alltid ett ansvar för att förstå patientens totala upplevelse av hälsa (Dahlberg & 

Segesten, 2010 s. 305). För distriktssköterskan innebär det att se både individ, närmiljö, 

samhälle, ekonomiska och politiska faktorer. Det förutsätter att distriktssköterskan har 

förmågan att förhålla sig till samhällets utveckling och de ökade krav på vård för de 

äldre som bor kvar i eget boende (Svensk sjuksköterskeförening, 2008 s. 7). 

 

Samarbete i hemsjukvården 

För att vården ska fungera optimalt bör ett samarbete mellan olika professioner fungera 

väl. Vården som idag sker i det egna hemmet utförs främst av distriktssköterskor från 

kommunal hemsjukvård samt omvårdnadspersonal från hemtjänst. Läkarna som ingår i 

landstingets organisation har inte möjlighet att vara tillgängliga under hela dygnet. En 

fullt ut god och säker vård är därför svår att upprätthålla vilket påverkar samarbetet 

mellan läkare och distriktssköterskor (Socialstyrelsen, 2008 s. 8). Samarbetet mellan 

landsting och kommun är skört och ansvarsfördelningen är otydlig. Patientens behov av 

ett väl fungerande samarbete i vårdkedjan mellan landsting, primärvård och kommun 

ökar (Socialstyrelsen 2008 s. 10). För att skapa en säker vård i hemmet när många olika 

vårdgivare är inblandade krävs att beslutsfattarna tar ett helhetsgrepp kring vårdens 

organisation, lagstiftning, ersättnings- och informationssystem. Dessa faktorer är 

nödvändiga förutsättningar för en fungerande samordning och ett bra samarbete i 

kommunen (Ekstedt & Dahlgren, 2015 s. 1). Att arbeta i kommunens hemsjukvård 

innebär att personal med olika utbildningstraditioner och kompetens möts i vårdtagarens 

hem. Undersköterskor och vårdbiträden utför ofta den grundläggande omvårdnaden 

inom hemsjukvården. När det saknas både sjuksköterskor och distriktssköterskor i 

kommunen läggs numera ett allt större ansvar på den övriga personalen vilket kan 

äventyra patientsäkerheten. Avgörande för en god vård är att distriktssköterskan leder 

den patientnära omvårdnaden genom att informera personalen om vilken vård patienten 

ska ha. Omvänt blir personalens kunskap om vårdtagaren en viktig informationskälla 

för distriktssköterskan (Josefsson & Ljung, 2010 s. 24). Distriktssköterskor upplever att 

det är väldigt viktigt att vara tillgängliga för hemtjänstpersonalen för att främja 

samarbetet (Craftman, von Strauss, Rudberg & Westerbotn, 2012 s. 573). Att utveckla 

och upprätthålla en förtroendefull relation som bygger på respekt för varandras olika 

kompetens ansågs vara viktigast för ett framgångsrikt samarbete kring delegering visade 

en engelsk studie. När personalen upplever att de finns en stödjande och positiv 

sammanhållning i arbetsgruppen påverkas även vårdandet kring patienten gynnsamt 

(Bittner & Gravlin, 2009 s. 143). 

 

Delegering 

Läkemedelsdelegering sker idag från hälso- och sjukvårdspersonal med formell 

kompetens, vilket innebär legitimation för yrket till omvårdnadspersonal med reell 

kompetens, en praktisk erfarenhet eller fortbildning för uppgiften. Som hemsjukvården 

är organiserad idag skulle en vård utan delegering inte vara möjlig att utföra 
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(Socialstyrelsen, 2008 s. 9). Antalet patienter i hemsjukvården är stort. Tidigare 

forskning visar att distriktssköterskan har en arbetsbelastning som gör delegering till en 

nödvändighet (Bystedt, Eriksson & Wilde-Larsson, 2011 s. 537; Craftman et al., 2012 s. 

572). Liknande utmaningar ställs sjuksköterskor i Storbritannien inför. Även där är 

arbetsbelastningen hög och arbetsuppgifterna för sjuksköterskorna mer avancerade än 

tidigare. Delegering till omvårdnadspersonal är en förutsättning för att verksamheterna 

ska fungera (Gillen & Graffin, 2010). 

 

Den hälso- och sjukvårdspersonal som delegerar ska förvissa sig om att mottagaren av 

delegeringen har gott omdöme, är noggrann och har kunskap i ämnet. Vidare ska 

delegeringen förnyas en gång per år (Socialstyrelsen, 1997). Att inneha en delegering 

innebär att själv ta ansvar för uppgiften vilket kan upplevas både osäkert och svårt. 

Därför har vårdpersonal med reell kompetens möjlighet att avstå delegering (Craftman, 

Hammar, von Strauss, Hillerås & Westerbotn, 2015 s. 203). Delegeringen får inte 

användas för att ersätta personal med formell kompetens men kan användas för att 

stödja patienten i ett helhetsperspektiv och ska vara en garant för en god och säker vård 

(Socialstyrelsen, 1997 s. 5). 

 

Många distriktssköterskor känner sig frustrerade över den arbetsbelastning som råder 

inom hemsjukvården. De upplever att det är omöjligt att följa regelsystemet som rör 

delegering av läkemedel vilket äventyrar både vårdkvalité och patientsäkerhet. Med ett 

växande antal vårdtagare, nya ofta outbildade medarbetare samt stor omsättning av 

personal inom hemsjukvården hinner distriktssköterskan sällan följa upp och kontrollera 

kompetensen hos den omvårdnadspersonal som fått delegering för läkemedelshantering 

(Craftman et al., 2012 s. 572). En senare avhandling påvisade låg medvetenhet bland 

omvårdnadspersonalen om gällande regelverk kring delegering. Att acceptera 

delegering av läkemedelshantering betraktades mer som en oundviklig obligatorisk 

uppgift numera. En rutin och en förutsättning för att det sociala omsorgsarbetet skulle 

fungera i kommunen. Det framkom att omvårdnadspersonal fortsatte att ge läkemedel 

även när delegeringen gått ut och regelverket fick därmed underordnad betydelse då 

behovet styrde (Craftman, 2015 s. 9). Internationell forskning visar att regelverken 

kring delegering är väldigt varierande i olika länder. En studie som gjordes i USA 

belyser att det dessutom var stora skillnader på delegeringsförfarandet i de olika 

delstaterna i landet. I vissa stater var det inte tillåtet att delegera läkemedelshantering till 

icke legitimerad personal överhuvudtaget. Det framkom därtill stora skillnader på hur 

man såg på de olika yrkeskategoriernas arbetsroller och ansvarsfördelningen dem 

emellan. För att öka kunskapen och patientsäkerheten kring läkemedelshantering 

önskades ett mer övergripande och likvärdigt regelverk för staterna (Reinhard, Young, 

Kane & Quinn, 2006 s. 74). I USA fokuseras mycket på vikten av gemensam utbildning 

för sjuksköterskor och omvårdnadspersonal för att säkerställa att vården blir så 

patientsäker som möjligt. Teamutbildningar anses bidra till mer korrekta delegeringar 

vilket garanterar vårdkvalitén och dessutom ökar kostnadseffektiviteten (Saccomano & 

Pinto-Zipp, 2011 s. 533). 

 

Utmaningar och risker  

Att delegera kan upplevas som en utmaning. Att känna tillit samt att ha en nära och bra 

relation till den delegerade blir viktig. Ansvaret för att vården blir god och säker då en 
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del av vårdandet delegeras kan kännas svårt (Kaernested & Bragadóttir, 2012 s. 14). I 

Sveriges föreskrifter om delegering beskrivs att delegering kan ske oavsett om det finns 

distriktssköterskor som kan utföra uppgiften.  Delegeringen bör utföras om det gynnar 

patientens behov och helhetsperspektiv (Socialstyrelsen, 1997 s. 5).  

 

Då läkemedelsdelegering till omsorgspersonal idag är en nödvändig förutsättning för att 

kommunal hemsjukvård ska fungera ställs distriktssköterskans ansvar för att en god och 

säker vård garanteras i gungning. Kravet på att delegera ökar likaså känslan av att 

förlora kontrollen över helhetsansvaret då allt fler delegeringar utförs (Bystedt, Eriksson 

& Wilde-Larsson, 2010 s. 537). Tidigare forskning visar att patienter kvarboende i det 

egna hemmet där omsorgspersonal delegerats läkemedelsadministration har ett behov av 

att känna tillit till att distriktssköterskan har kontroll. Distriktssköterskan blir en garant 

för en säker läkemedelsbehandling (Craftman, Westerbotn, von Strauss, Hillerås & 

Marmstål Hammar, 2015 s. 764).  

 

Vårdvetenskapligt perspektiv 

Studien knyter an till livsvärldsperspektivet. Livsvärlden kan betecknas med det sätt 

varmed vi förstår oss själva, andra samt allt annat i världen. Den kan sägas utgöra den 

hållning varmed vi närmar oss själva, alla andra och allt annat i världen. Livsvärlden 

kan därmed förstås dels som upplevd självbild dels som omvärld där vi förhåller oss till 

världen genom våra värderingar och vår moral. Livsvärlden kan förstås i en social värld 

där relationer och samhörighet till vårdare och andra upplevs.   

 

I alla vårdvetenskapliga sammanhang är det en livsvärldsgrundad hållning samt det 

etiska patientperspektivet som styr vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010 s. 142). 

Ibland kan det vara av värde att förstå hur patientens hälsa, lidande och vägen till 

välbefinnande erfars av vårdarna själva. En viktig anledning till att belysa 

distriktssköterskans perspektiv kan vara att det är svårt  att bereda sina patienter en god 

och säker vård om det saknas resurser för det. Speciellt viktigt är det att beskriva och 

analysera sådana aspekter av vårdandet som ställer höga krav. Vid svåra etiska 

situationer måste alltid vårdpersonalens agerande och hållning problematiseras där både 

det egna välbefinnandet och den följd deras handlingar får för patienterna belysas. När 

vårdarnas perspektiv inom vårdvetenskapen lyfts fram är det dock alltid i förlängningen 

med avsikt att förbättra vårdandet för patienterna vilket är viktigt att förtydliga 

(Dahlberg & Segesten, 2010 s. 122). 

 

Distriktssköterskans etiska kod utgår från fyra ansvarsområden där det primära är att ge 

en god vård. I detta ansvar ingår att främja hälsa, förebygga sjukdom, minska lidande 

och återställa hälsa. När distriktssköterskan tar ansvar för olika uppgifter måste hon 

värdera både sin egen och andras kompetens vilket är särskilt viktigt när ansvar 

delegeras till andra (Sandman & Kjellström, 2013 s. 248). I distriktssköterskans 

yrkesutövande ingår olika sorters ansvar baserade på lagar och förordningar som skall 

följas samt förpliktelser att rapportera om misstag görs eller om patienter utsätts för 

risker. I det åligger ett ansvar för det egna handlandet vilket förutsätter att varje individ 

gör val och kan förutse konsekvenser (Sandman & Kjellström, 2013 ss. 247-248). 
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Att ta ansvar kan förklaras som någonting människor kan påverka eller kontrollera. Det 

kan även betyda att ha skyldighet att se till att en speciell verksamhet fungerar samt att 

ta konsekvenserna om så inte sker. Ansvar innebär att kunna svara an mot de krav som 

ställs i olika situationer. För att kunna ta ansvar ska vårt handlande vara frivilligt och 

avsiktligt och vara grundat i en moralisk värdering. Dessa kriterier bör vara uppfyllda 

när vi ska ta ansvar för att åtgärda något, oavsett om det handlar om ett personligt 

ansvar eller ett professionellt ansvar för  vård och hälsa (Sandman & Kjellström 2013 s. 

239). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Antalet patienter som får hemsjukvård ökar stadigt samtidigt som hälso- och 

sjukvårdsinsatser som utförs i den enskildes hem tenderar att bli alltmer avancerade. 

Detta ställer ökade krav på distriktssköterskan i hemsjukvården som får allt fler och 

sjukare patienter att ansvara för. Som en del av vården finns läkemedelsdelegering till 

omvårdnadspersonal med reell kompetens i kommunal hemsjukvård. För 

distriktssköterskan har läkemedelsdelegering blivit en nödvändighet för att 

hemsjukvårdsorganisationen ska fungera. Ansvaret för läkmedelshantering kan med 

kravet på läkmedelsdelegering bli ett ansvar som  läggs på  distriktssköterkan utan 

möjlighet till kontroll. I en hållbar utveckling bör distriktssköterskan i sitt professionella 

ansvar kunna ansvara för sitt yrkesutövande.  

 

SYFTE 

Att belysa distriktssköterskans upplevelse av läkemedelsdelegering i kommunal 

hemsjukvård.  

 

METOD 

Ansats 

En kvalitativ studie med en induktiv ansats beskriver människors upplevelse av livet 

och eftersträvar att intervjua utan fördomar samt ge en så nära beskrivning som möjligt 

av den upplevda livsvärlden (Kvale & Brinkman, 2014 ss. 46-47). Den induktiva 

ansatsen valdes för att uppnå studiens syfte där målet var att beskriva 

distriktssköterskans upplevelse av läkemedelsdelegering i kommunal hemsjukvård. 

Intervjuerna var semistrukturerade där  frågeområdet utformades i en intervjuguide med 

omsorgsfullt utarbetade frågor för att svara på studiens syfte (se Bilaga 4). Vid intervjun 

ställdes först huvudfrågan och därefter de riktade frågorna. För att på ett naturligt sätt 

göra det möjligt för informanten att kunna berätta om sin egen upplevelse ställdes under 

hela intervjun även följdfrågorna utifrån vad informanten svarade. Denna 

semistrukturerade intervjuform liknar ett vardagligt samtal med undantaget att den har 

ett syfte och en delvis strukturerad teknik (Kvale & Brinkman, 2009 s. 43).  Syftet med 

intervjuguiden var att belysa samma sorts frågor vid varje intervju samt ett hjälpmedel 

för att hålla sig till ämnet och inte sväva ut i samtal som frångick syftet.  
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Urval 

Fastställda urvalskriterier för informanterna i studien var specialistutbildade 

distriktssköterskor verksamma inom kommunal hemsjukvård. Avsikten var att 

representera en specifik profession med specialkunskap i ämnet omvårdnad och 

farmakologi. Urvalet var strategiskt vilket innebär ett styrt urval utifrån klart definierade 

kriterier (Forssén & Carlstedt, 2012 s. 78). Efter kontakt med sex verksamhetschefer i 

fyra olika kommuner valde vederbörande i sin tur ut sju distriktssköterskor som anmält 

sitt intresse för deltagande. Samtliga distriktssköterskor i studien var kvinnor i en ålder 

mellan 35 och 67 år. Informanterna arbetade på olika enheter i fyra olika mindre 

kommuner i Västsverige. Yrkeserfarenheten hos informanterna som 

distriktsjuksköterska i kommunal hemsjukvård varierade mellan 1 till 24 år.  

 

Datainsamling 

Inför intervjuerna kontaktades  sex enhetschefer verksamma i kommunal hemsjukvård 

via telefon. En presentation av författarna och studien skedde muntligt. Efter  muntligt 

godkännande från enhetscheferna skickades dessutom ett informationsbrev för 

anhållande om lov att få utföra våra intervjuer i de fyra olika kommunerna (Bilaga 1). 

Enhetscheferna skickade i sin tur en förfrågan om intresse av deltagande till alla 

anställda distriktssköterskor på respektive arbetsplats. Därefter fick författarna namn 

och kontaktuppgifter till de distriktssköterskor som tackat ja till att delta. Informanterna 

blev i förväg informerade via mail om studiens upplägg, innehåll och syfte (Bilaga 2).  

 

De distriktssköterskor som visat intresse för deltagande bedömdes av författarna inneha 

relevant erfarenhet och kompetens för det aktuella ämnet. Innan intervjuerna startade 

fick informanterna ange hur länge de hade arbetat som distriktssköterskor inom 

kommunal hemsjukvård. Under hela intervjun höll vi oss sedan strikt till vår 

intervjuguide (se Bilaga 4) där vi valt en huvudfråga samt tre riktade frågor. 

Huvudfrågan löd: ”Kan du berätta hur du upplever att läkemedelsdelegering fungerar 

inom kommunal hemsjukvård?” Följdfrågorna användes mer öppet för att fånga upp 

och utveckla informantens svar. Intervjun fick på så sätt två dimensioner. En tematisk 

med frågeställningar inom ämnet och en dynamisk med korta, enkla frågor för att hålla 

samtalet vid liv. Det två dimensionerna skapar på så sätt både ny kunskap och öppnar 

upp för mänsklig interaktion (Kvale & Brinkman, 2014 s. 173). Informanterna  

bestämde tid och plats för intervjuerna. Alla intervjuerna genomfördes på 

distriktssköterskornas respektive arbetsplats. Tid hade avsatts så att alla intervjuerna 

kunde utföras på arbetstid. Informanterna hade bokat in avskilda rum så att   

intervjuerna kunde utföras ostört vilket var positivt. Intervjuerna varade mellan 20 – 30 

min och spelades in genom att använda mobiltelefon med inspelningsfunktion där 

informanterna ombads att berätta om den egna upplevelsen av temat för studien. 

Därefter transkriberades texten inför innehållsanalysen. Vid transkriberingen av de 

inspelade intervjuerna antecknades antal år distriktssköterskorna arbetat samt förnamn 

på deltagarna för att författarna själva skulle veta vilka informanterna var. 

 

Dataanalys 
För dataanalysen användes Lundman och Hällgren Graneheims metod vilket innebär en 

kvalitativ innehållsanalys som utgår från informantens upplevelse. En latent analys 
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valdes där forskarna tolkade textens innehåll. Den kvalitativa innehållsanalysen lämpar 

sig väl för tolkning av texter. Viktigt är dock att innehållsanalysen ses i sin kontext för 

att kunna spegla rådande kultur och livsvärld på bästa sätt (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2015 s. 188). Inför tolkningen av informantens upplevelser fokuserade 

författarna på tre förhållanden. Det centrala i ämnet, forskningsfrågorna samt fenomenet 

såsom det visade sig. Alla tre viktiga för en studie som belyser upplevelsen av ett 

fenomen (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm, 2008 s. 176). Vid tolkningen av resultatet 

eftersträvade författarna en öppen attityd mot den transkriberade texten. Att söka 

kunskap med en öppen attityd ökar förutsättningarna att se det fenomen som verkligen 

visar sig (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008 s. 98). För att få en samstämmig 

förståelse av analysenheten lästes och diskuterades texterna igenom av båda författarna. 

En gemensam reflektion och diskussion om olika tolkningsmöjligheter stärker 

tillförlitligheten i resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2015 s. 198). 

Analysprocessen fortsatte med ett gemensamt sökande av meningsenheter som gav svar 

på syftet. Likheter och skillnader diskuterades därefter och abstraherades till koder. De 

koder som visade sig ha liknade innehåll blev underkategorier som efter fortsatt analys 

resulterade i kategorier. Därefter fortgick arbetet med analysen var för sig. Under hela 

processen diskuterades analysen och såsmåningom kunde författarna se det 

framträdande resultatet (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Exempel ur analysen på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, 

underkategori och kategori. 

 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Vi följer upp 

läkmedelsövertag. Då kollar 

man i 

pärmarna…..signeringslistor 

och så…..så allting 

stämmer……jag brukar 

kolla i pärmarna varje gång 

jag är hos 

patienten…..egentligen är 

det bara en gång per månad. 

Vi följer upp 

läkmedelsövertag 

så allting 

stämmer. Jag 

brukar kolla i 

pärmarna varje 

gång jag är hos 

patienten 

egentligen är det 

bara en gång per 

månad. 

Vi följer upp 

så allting 

stämmer. 

Egentligen 

oftare än jag 

behöver. 

En strukturerad 

ansvarsroll. 

Tryggt 

hel- 

hetsansvar 

De har inte 

grundkunskaperna riktigt. Så 

det kan jag känna……det är 

svårt på det sättet att jobba 

med delegeringar….och att 

det blir lite som om att det 

dagliga arbetet skall flyta på 

mer eftersom vi inte har 

möjlighet att springa ute och 

dela mediciner. 

När 

grundkunskaper 

saknas känns det 

svårt att delegera. 

Det är som att 

dom är till för att 

täcka upp för oss 

då vi inte har tid 

att springa ute 

och dela 

mediciner. 

Kunskpsbrister 

gör delegering 

svårt men utan 

delegering 

fungerar inte 

verksamheten. 

Läkemedelsdelegering 

en nödvändighet. 

Otryggt 

hel- 

hetsansvar 

 

Etiska överväganden 

För att en studie skall benämnas etisk bör den uppfylla tre villkor. Den skall behandla 

väsentliga frågeställningar, ha en god vetenskaplig kvalitet samt utföras på ett etiskt 
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sätt. Kravet att undersöka om en studie leder fram till värdefull kunskap kan vara 

svårbedömt. Det som är viktigt är dock att författarna  kan motivera varför den studie de 

vill genomföra kan ha betydelse (Sandman & Kjellström, 2013 s. 319). Författarna 

anser att studien kan tillföra värdefull kunskap som kan ha viss betydelse för dem som 

intresserar sig för läkemedelsdelegering inom kommunal hemsjukvård. Valet av metod 

och design bedömdes relevant för att belysa syftet. 

 

För att en studie skall utföras på ett etiskt sätt finns fyra  huvudkrav som berör 

individskyddskravet vid forskning. Det är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2016). Att inhämta 

informerande samtycke är  en process för att skydda deltagarnas rätt att bestämma om 

de vill delta eller inte. Det motiveras etiskt med hänvisning till respekt för personens 

integritet eller autonomi. Konfidentialitet handlar om att förvara inhämtat material på ett 

säkert sätt, men även om att data redovisas på sådant sätt  att berörda personer inte kan 

identifieras när resultatet presenteras (Sandman & Kjellström, 2013 s. 331).  

 

I informationsbrevet som skickades till informanterna beskrevs att deltagandet var 

frivilligt, att intervjuerna skulle ljudinspelas samt att konfidentiell hantering av data 

garanterades. Deltagarna delgavs slutligen information att inspelningen kunde avbrytas 

när som helst om de så önskade. Samtycke till studien hade delgivits via mejlkontakt. 

Informanterna undertecknade sedan sitt samtycke till deltagandet skriftligt vid 

intervjutillfället efter överrenskommelse (Bilaga 3). De fick dessutom ånyo muntlig 

information likvärdig den de tidigare delgivits skriftligt. 

  

Under innehållsanalysen kodades varje intervju med en siffra från 1 – 7 för att uppnå 

konfidentialitetskravet. Vid intervjuerna användes personbundna mobiltelefoner med 

kodlås. All data har därefter hanterats i personliga datorer där författarna garanterar att 

inga obehöriga har tillgång till information för att uppfylla konfidentativskravet. 

 

 

RESULTAT 
Resultatet beskrivs med två kategorier som speglar varandras motsatser. Resultatet 

presenteras med underkategorier och kategorier se (Tabell 2). Citat från intervjuerna 

används för att illustrera informanternas upplevelser. 

 

 Tabell 2. Resultat 

 

Underkategori Kategori 
Utbildning är viktigt och grundläggande  

                Stödjande samarbete Tryggt helhetsansvar 

En strukturerad ansvarroll  
Ansvar för läkemedelsbeslut  

Bristande kunskap  
Bristfälligt samarbete Otryggt helhetsansvar 

Oro för misstag  
Läkmedelsdelegering en nödvändighet  
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Tryggt helhetsansvar 

Distriktssköterskorna i studien upplevde ett tudelat helhetsansvar vid 

läkemedelsdelegering. Dels ett helhetsansvar där trygghet dominerade. Trygghet 

upplevdes då det fanns en teoretisk och praktisk läkemedelsutbildning bland 

omvårdnadspersonal. Därtill en god kommunikation och relation i samarbetet kring 

patienten. Vidare visade studien att utrymme för distriktssköterskans strukturerade 

ansvarsroll och rätten att dra in eller avböja en delegering som inte garanterade 

patientsäkerheten påverkade tryggheten positivt. 

 

Utbildning är viktigt och grundläggande 

Distriktssköterskorna ansåg att den teoretiska undervisningen av läkemedelshantering 

var viktig. Det beskrevs att läkemedelsdelegering gavs ett större utrymme för utbildning 

idag jämfört med tidigare. Idag gick de flesta av omvårdnadspersonalen en 

läkemedelsutbildning där ett teoretiskt test ingick. Ett godkänt resultat bidrog till ett 

tryggare helhetsansvar för distriktssköterskan.  

 

”Det fungerar bra… för när dom gör den teoretiska delen får de ju skriva ett test… och 

är man inte med på banan överhuvudtaget så får dom göra om det.” 

 

Idag sker den teoretiska delen av utbildningen med hjälp av speciellt utsedda 

distriktssköterskor. Utbildningen gav en bra struktur för den teoretiska delen av 

läkemedelsdelegeringen vilket underlättade arbetet för distriktssköterskan.  

 

”Det har blivit bättre nu, förr var det lite hipp som happ… men då var vi inte så många 

som vi är nu så jag vet inte. Nu går dom flesta läkemedelskursen… det finns en 

struktur.” 

 

Den praktiska delen av utbildningen skedde hemma hos patienten av samtliga 

distriktssköterskor. Där gavs möjlighet att följa upp om omvårdnadspersonalen hade 

förstått och kunde utföra sina uppgifer. Det upplevdes viktigt att omvårdnadspersonalen 

fick en viss praktisk erfarenhet innan läkemedelsdelegeringen godkändes. 

 

Tiden för den praktiska utbildningen upplevdes betydelsefull och behöver ges utrymme 

för att säkerställa en god vård. Osäker omvårdnadspersonal gavs mer tid för träning. Det 

upplevdes som viktigt att inte ha fasta rutiner och tillfällen för praktiskt undervisning 

utan se omvårdnadsperosnalens olika behov vid inlärning.  

 

”Dom som jag kan känna är lite osäkra… så brukar jag hjälpa till, och jag brukar vara 

med i början och visa och förklara, så jag kan känna mig trygg i att den kan ta över 

detta. Men det handlar om att ha tid att göra det.” 

 

Stödjande samarbete 

Distriktssköterskorna påtalade värdet  av en stabil personalsyrka med kontnuitet och en 

öppen dialog. Kontinuitet upplevdes nödvändigt och ansågs vara en förutsättning för att 

läkemedelsdelegeringen skulle fungera väl. Distriktssköterskorna tyckte det var viktigt 

att träffa omvårdnadspersonalen ofta. Samarbetet med hemtjänsten hade stor betydelse. 
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Det var genom samtal om det dagliga vårdarbetet det skapades  tillit i relationen till 

varandra. 

 

”Dom flesta är positiva… jag har ett bra samarbete med min hemtjänstgrupp. Man åker 

ofta dit… och pratar och ringer och så… det är ett väldigt bra samarbete… det är bara 

att ringa om man vill fråga något.” 

 

Distriktssköterskorna beskrev   betydelsen av ett nära samarbete med läkarna i primär 

och slutenvård. Samsyn i teamet kring patienten lyftes fram som centralt för ett gott 

samarbete.  

 

”Läkarna och kollegorna är ett väldigt stöd… det är ju där man pratar hela tiden… och 

så pratar vi med hemtjänsten, det är ju dom som ser patienten… det gäller att ha god 

kontakt.” 

 

Distriktssköterskorna pekade också på vikten av en fysisk närhet till 

omvårdnadspersonalen i teamet. Återkoppling, uppföljning och beslut vid 

läkemedelsdelegering underlättades när teamets arbetsplatser låg i närheten av varandra. 

 

 

En strukturerad ansvarsroll  

För distriktssköterskorna var ansvarsrollen framträdande. Upplevelsen av en trygg 

ansvarsroll vid läkemedelshanteringen var noggrant kontrollerade läkemedelsövertag. 

Det skulle vara väl utfört och strukturerat i vårdkedjan för att fungera på ett säkert sätt. 

Distriktssköterskan upplevde att hon var den som    bar helhetsansvaret.  

 

”Vi följer upp läkemedelsövertag. Då kollar man i pärmarna… signeringslistor och 

så… så allting stämmer… jag brukar kolla i pärmarna varje gång jag är hos 

patienten.” 

 

Det upplevdes som viktigt   att noggrant förbereda och tydligt instruera så att 

läkemedelsadministreringen blev den rätta för patienten. Särskilt angeläget var ansvaret 

då det skedde någon förändring i patientens medicinering. Ansvaret för att hela 

omvårdnadsgruppen förstått varför och vad läkmedelsbehandlingen innebar ansågs 

centralt  för att kunna överlämna en del av det egna ansvaret. Att ständigt förvissa sig 

om att personalen verkligen förstått sitt åtagande utgjorde en stor del av det dagliga 

arbetet för distriktssköterskan. 

 

Ansvarsrollen beskrevs dessutom som väsentlig för uppföljning och återkoppling med 

omvårdnadspersonalen. Distriktssköterskorna upplevde att det var viktigt att bevaka så 

att läkemedelsadministration utfördes rätt och att den verkligen fungerade  Kontroll av 

omvårdnadspersonalens dokumentation kring läkemedel gjordes  regelbundet för att 

kunna försäkra  sig om att delegeringen fungerade på ett patientsäkert sätt. 

Distriktssköterskorna menade att det grundläggande arbetet vid överlämnande av 

läkemedelsadministration till omvårdnadspersonalen måste ges utrymme för att 

säkerställa att det ansvar som överlåtits till omvårdnadspersonal fungerar väl. 
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”Det är mitt ansvar att fråga personalen hur det går och att det blir gjort på ett bra 

sätt… på ett patientsäkert sätt… jag tycker inte jag kan släppa något jag delegerat... 

inte helt det tycker jag inte. Jag har ju ett helhetsansvar. Men det är ju också 

hemtjänstens ansvar att komma till mig. Jag kan inte ha koll på allt.” 

 

Ansvar för läkemedelsdelegeringsbeslut 

När det gäller läkemedelsdelegering har distriktssköterskan en särskild ställning med ett 

ansvar styrt genom lag att förebygga risker genom att dra in eller avböja en 

läkemedelsdelegering. Rätten att dra tillbaka eller avböja en delegering upplevdes som 

viktig och togs på   allvar. Studien visade att oftast kände sig distriktssköterskan trygg 

med att delegera,  men fick ibland dra in eller avböja en delegering då patientsäkerheten 

inte var förenlig med god vård. 

 

”Ja det kan ju till och med hända att man dragit in nån delegering för man förstår att 

det är en person som inte förstår vad det handlar om.” 

 

Ansvaret för läkemedelsdelegeringsbeslut gav möjlighet till full kontroll och makt. 

Samtidigt skildrades en verklighet med svårigheter att följa lagen gällande  

läkemedelsdelegeringsbeslut då arbetsbelastningen för distriktssköterskorna inte alltid  

medgav rätten att dra in eller avböja en delegering. Flera informanter berättade att de 

saknade tid för sitt arbete med läkemedelsdelegering. 

 

”Jag känner ansvar att följa upp lite också… och där kan jag känna att man inte riktigt 

har tiden, man skriver delegering sen rullar det bara på… Jag skulle vilja ha mer tid för 

att följa upp för jag tror det behövs.” 

 

 

Otryggt helhetsansvar 

Den andra sidan av helhetsansvaret upplevdes som otygg. Vid ett otryggt helhetsansvar 

framkom bristande kunskap hos omvårdnadspersonalen och bristfälligt samarbete kring 

patienten som försvårande omständigheter. Det fanns dessutom en gnagande oro för 

misstag samt en beskrivning av att läkemedelsdelegering idag var en nödvändighet för 

att hantera en allt mer växande hemsjukvårdsorganisation i kommunerna. 

 

Bristande kunskap 

I studien framkom  att distriktssköterskorna tyckte det var svårt att delegera vid 

språkförbistringar. Att kunna förstå och läsa svenska var viktigt dels för att uppfatta 

skriftlig instruktion, men även för att begripa vad patienten gav uttryck för.  

 

”Många kan inte svenska tillräckligt bra… ibland måste man prata efter 

kunskapsprovet… en del får göra om det och läsa på kompendiet igen. Man vill ju 

säkerställa för patientens bästa… en del blir ledsna men det är ju så man måste göra.” 

 

Det beskrevs som grundläggande att veta var den delegerade omvårdnadspersonalen 

befann sig kunskapsmässigt som en garant för en säker vård. Det upplevdes vara en 
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utmaning att nå ut med information då kunskapsnivån bland omvårdnadspersonalen var 

teoretisk och  praktiskt undermålig. Bristande kunskap ansågs kunna orsaka 

läkmedelsrelaterad ohälsa för patienterna vilket i sin tur påverkade distriktssköterskans 

helhetsansvar. Att överlämna läkmedelsansvar till outbildad omvårdnaspersonal kunde  

leda till  en känsla av otrygghet. 

 

”Att man inte har den kunskapen och inte riktigt förstår vad konsekvensen blir… och 

hur allvarligt det kan bli med mediciner… Mitt ansvar är att bilda mig en uppfattning 

om den personen jag ska ge delegering, få grepp om vad den personen befinner sig 

kunskapsmässigt.” 

 

Bristfälligt samarbete 

Distriktssköterskorna gav uttryck för att samarbetet med omvårdnadspersonal till viss 

del fungerade bra. Tidsbrist nämdes dock som ett hinder för att skapa nära relationer 

med omvårdnadspersonalen vilket försvårade möjligheten att uppleva ett tryggt 

helhetsansvar. 

 

”Det kan ju vara att man träffar en person tjugo minuter och så ska man försöka se om 

det är någon som kommer kunna ta ansvaret.” 

 

Studien pekade även på bristande samarbete med omvårdnadspersonalens enhetschefer. 

Det framkom att enhetscheferna  inte alltid hade insikt i distriktssköterskans ansvarsroll 

vid läkemedelsdelegering. Fokus upplevdes av distriktssköterskorna ligga mer på 

omvårdnadspersonalens absoluta behov av läkmedelsdelegering för att 

omvårdnadsarbetet annars var omöjligt att utföra oavsett kunskapsnivå.  

 

Det upplevdes  också svårt att samarbeta med läkarna. En nära relation saknades och det 

beskrevs att läkarna ibland såg mer till närståendes önskan om läkemedelsövertag än att 

utreda om behovet verkligen fanns. Distriktssköterskorna menade att 

läkemedelsövertagen hade ökat för att emellanåt bli övermäktigt med en patientsäkerhet 

som riskerade att fallera. Ansvaret för ett gott samarbete vilade oftast på 

distriktssköterskan.  

 

”Det som jag kan säga är lite sorgligt att varenda patient har ju läkemedelsövertag. 

Enligt anhöriga och läkare så är det inte någon som klarar sina läkemedel själv.” 

 

Oro för misstag 

Vid läkemedelsdelegering fanns en oro för misstag. Det fanns en gnagande känsla att 

omvårdnadspersonalen inte tog sitt ansvar på allvar. Slarv, glömska och förväxling av 

läkemedel var exempel på detta.  

 

”Enligt lagen är det ju att jag lämnar ut min legitimation, oftast känner jag mig ganska 

trygg , men det händer ju att man stöter på personer som man känner att… det här 

vågar jag inte.” 
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För att undvika misstag måste distriktssköterskorna vara tydliga och ständigt förvissa 

sig om att omvårdnadspersonalen förstår  sitt ansvar. Det beskrevs att tillit till 

omvårdnadspersonalen fanns, men även en känsla av oro för att något skulle gå fel. 

Oron för misstag ökade då potenta läkemedel delegerades. Det fanns också  empati för 

omvårdnadspersonalens arbetsbörda och en förståelse för att det ibland kunde bli fel.  

 

”Det är ju olika attityder hos personalen… ibland finns inget intresse… då tänker jag 

hur går det egentligen. Då måste jag ställa frågor och fråga hur dom tycker att det är. 

Å andra sidan kan jag ju inte lägga på dom hela ansvaret.” 

 

Distriktssköterskorna i studien gav  uttryck för en oro när personalomsättningen var för 

hög. Då omvårdnadspersonalsgrupperna var stora minskade möjligheten att skapa nära 

relationer. Känslan av att tappa kontrollen ökade.  

 

 

Läkmedelsdelegering en nödvändighet 

Distriktssköterskorna som arbetat en längre tid i kommunal hemsjukvård hade varit med 

om en utveckling där läkemedelsdelegering ursprungligen hade som syfte att förbättra 

vården för patienten.  

 

”Då äldrereformen kom pratade vi om varför vi skulle delegera… det var ju meningen 

att det skulle bidra till kontinuitet.” 

 

Kontinuitet var ett ledord och delegering skulle gagna patienten. Nu beskrev 

distriktssköterskorna läkemedelsdelegering som en nödvändighet för att organisationen 

skulle fungera. Distriktssköterskorna menade  att det idag var mer fokus på resurs än 

kvalité. Omvårdnadspersonal utan grundkunskaper hade fått ett mycket stort  ansvar att 

bära över läkemedelsadministration. Omvårdnadspersonalen upplevdes vara ett verktyg 

för att arbetet i kommunal hemsjukvård skulle hinnas med. Det framkom dessutom att 

distriktsköterskorna kunde känna sig pressade att delegera till outbildad personal för att 

verksamheten skulle fungera. 

 

”Dom har inte grundkunskaperna riktigt… Så det kan jag känna… det är svårt att 

jobba med delegeringar… och att det blir lite som att dom är till för att det dagliga 

arbetet skall flyta på mer eftersom vi inte har möjlighet att springa ute och dela 

mediciner.” 

 

 

DISKUSSION 

Resultatsdiskussion 

Resultatet diskuteras i de två kategorier som framträdde vid innehållsanalysen. 

 

Tryggt helhetsansvar 

Distriktssköterskorna i studien upplevde ett tryggt helhetsansvar när 

omvårdnadspersonal var teoretiskt och praktiskt utbildad. Det framkom att den 
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teoretiska utbildningen i läkemedelshantering för omvårdnadspersonal numera utfördes 

av speciella utbildningssköterskor vilket ansågs underlätta och trygga arbetet med 

läkemedelsdelegering. Distriktssköterskorna upplevde att det fanns en bra struktur i den 

teoretiska utbildningen då all personal fick ta del av identisk undervisning. Att 

omvårdnadspersonal dessutom fick utföra ett teoretiskt kunskapsprov efter 

utbildningstillfället underlättade möjligheten för distriktssköterskorna att säkerställa 

kunskapsnivån innan de utfärdade delegeringen. Den praktiska delen av utbildningen 

utfördes därefter av alla distriktssköterskor vanligtvis i patientens hem. Den upplevdes 

som väldigt viktig då ytterligare en möjlighet gavs att bedöma omvårdnadspersonalens 

kompetens för uppgiften. 

 

En pilotstudie som gjordes i USA av Randolph och Scott-Cawiezell (2010 s. 43) visade 

att säkerheten vid delegerad läkemedelshantering ökade efter att omvårdnadspersonal 

deltagit i ett speciellt utbildningsprogram för att utbildas till medicintekniker. Efter 

avklarad utbildning ansågs dessa kunna hantera en läkemedelsdelegering på ett mycket 

säkert sätt. Forskarna antog att användandet av medicintekniker i framtiden kan höja 

patientsäkerheten samt bidra till ökad trygghet hos de sjuksköterskor som delegerar 

läkemedelshantering till omvårdnadspersonal. 

 

Att vara trygg med att delegera uppnås först efter  lång erfarenhet i vårdyrket. Om alla 

sjuksköterskeutbildningar införde praktiskt träning i läkemedelsdelegering skulle  det 

kunna bidra till  ökad trygghet (Kaernested & Bragadóttir, 2012 s. 11). Att invänta 

vårderfarenhet  för ökad trygghet blir på så sätt mindre viktigt. Tidigare forskning visar 

att det finns ett stort behov av att sjuksköterskor ges möjlighet att få utökad utbildning 

och kunskap om delegeringsprocessen både teoretiskt och praktiskt. Utbildning kan 

bidra till ökad säkerhet för patienten samtidigt som samarbetet mellan sjuksköterskor 

och omvårdnadspersonal främjas. Något som i slutändan även kan medföra ökad 

effektivitet  i vården (White, Gutierrez, Davies, Olson & McLaughlin, 2011 s. 23). 

 

En hög utbildningsnivå och klinisk erfarenhet är viktiga faktorer för att känna trygghet i 

att delegera. Förtroendet hos omvårdnadspersonalen kan öka när sjuksköterskan besitter 

dessa egenskaper. Saccomano och Pinto-Zipps (2010 s. 531) forskning visar att en 

läroplan för teoretiska och kliniska färdigheter inom delegering bör ingå i 

sjuksköterskeutbildningen. Högre kompetens bidrar till ökad säkerhet för patienten men 

även till att sjuksköterskorna känner sig tryggare i sitt helhetsansvar att leda vården på 

bästa sätt (Flöjt, LeHir & Rosengren, 2014  s. 228). 

 

Författarnas studie visade att distriktsköterskan skapat sig en egen kultur i vårdarbetet. 

Genom att vara aktiv och själv söka kontakt med omvårdnadspersonal gavs tillfälle för 

återkoppling och uppföljning av hur arbetet med läkemedelsadministrering fungerade. 

Författarna anser att den eget skapade kulturen leder till en försäkran om att delegerad 

läkemedelsadministration blir utfört på ett sätt som är förenligt med god och säker vård. 

Att ofta hälsa på omvårdnadspersonalen öppnar upp för att komma varandra nära och i 

mötet ges  möjlighet för omvårdnadspersonalen att ställa frågor. Tillit i en nära och 

öppen relation med omvårdnadspersonal upplevdes vara viktigt och gav en känsla av 

stödjande samarbete och ett tryggt helhetsansvar. Craftman, Hammar, von Strauss, 

Hillerås och Westerbotn (2015 s. 205) visar i sin forskning att i en tillitsfull och nära 
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relation är kommunikation en självklarhet. Information som rör patienten byts med 

varandra och blir i samarbetet till nytta för alla.  

 

Distriktssköterskorna som intervjuades uttryckte att de till viss del upplevde ett gott 

samarbete med omvårdnadspersonal. Vad distriktssköterskorna främst saknade var mer 

tid och utrymme för läkemedeldelegering. De upplevde  att det tidvis kunde vara svårt 

att hinna lära känna omvårdnadspersonal då personalgenomströmningen i kommunen 

var hög. Tidigare forskning visar att förutsättningen för en säker delegering bygger på 

ett framgångsrikt samarbete. Den viktigaste aspekten för att uppnå detta anses vara en 

bra relation som genomsyras av sammanhållning, respekt, förtroende och stöd (Bittner 

& Gravlin, 2009 s. 142).  

 

I studien framkom att det var betydelsefullt när omvårdnadspersonal kände sig trygga 

med att närsomhelst kunna kontakta distriktssköterskan för att få rådgivning och svar på 

olika spörsmål. Kollegial flexibilitet och  att ställa upp för varandra ger en möjlighet för 

alla professioner att uppleva ett tryggt och stödjande samarbete (Nordmark, Zingmark & 

Lindberg, 2015 s. 113). Norell, Ziegert och Kihlgren (2013 s. 394) visar i sin forskning 

att rollen som stödjande är det som distriktssköterskan prioriterar högst i sitt 

helhetsansvar inom hemsjukvården. Detta stöd består främst i att stödja patienter och 

omvårdnadspersonal genom information och utbildning. 

 

När det gällde rätten att dra tillbaka eller avböja en läkemedelsdelegering upplevde 

distriktssköterskorna i  studien ansvaret som viktigt och togs på  allvar. Föreskriften om 

omprövning och uppföljning av delegeringsbeslut användes då läkemedelsdelegeringen 

inte  var säker och förenlig med  god vård. Föreskriften innebär att varje delegerad 

uppgiftsmottagare ska utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt, saknas förmåga ska 

delegeringen dras in (Socialstyrelsen, 1997 s. 8). Ansvaret för omprövning av 

läkemedelsdelegeringsbeslut gav möjlighet till full kontroll och makt. Samtidigt  

beskrev distriktsköterskorna i studien en verklighet som innebar en nödvändighet att 

delegera. Omprövning och uppföljning av att en läkemedelsdelegering fungerade  som 

föreskriften angav upplevdes problematisk då tid och utrymme saknades för ändamålet. 

 

Att inte ges tid och utrymme  att utföra god och säker vård, vilket är det primära i 

distriktssköterskans ansvarsområde kan framakalla känslor av frustration. Sandman och 

Kjellström (2013 s. 42) beskriver det etiska problem som följer av organisatoriska 

faktorer och resursbrist. De menar att dessa faktorer kan hindra distriktssköterskan från 

att realisera eller följa de normer och värden som ingår i hennes etiska yrkeskod.   

 

Otryggt helhetsansvar 

Studien visade  att då det fanns bristande kunskap i läkemedelshantering bland 

delegerad omvårdnadspersonal blev kommunikationen särskilt viktigt. Förvissningen 

om att omvårdnadspersonalen hade förstått delegeringen korrekt fanns  dagligen med i 

tankarna. Tidigare forskning visar att ett överlämnat ansvar vid 

läkemedelsadministrering kräver en tydlig kommunikation mellan distriktssköterskor 

och omvårdnadspersonal (Craftman et al., 2012 s. 575). 
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Britter och Gravlin (2009 s. 142) menar i sin studie att kommunikation anses vara 

nyckeln för en patientsäker delegering. Många sjuksköterskor upplever dock att det 

finns stora brister i kommunikationen med omvårdnadspersonalen. Ibland  beroende på 

språkbarriären men det framkommer också att omvårdnadspersonalen många gånger 

inte riktigt förstått vad den delegeringen de erhållit innebär. Craftman (2015 s. 27) 

menar att omvårdnadspersonal ibland tackar ja till ett mycket större ansvar än de själva 

förstår när de saknar utbildning och kunskap om läkemedelshantering. Detta gav även 

distriktssköterskorna i författarnas studie uttryck för när de menade att den 

omvårdnadspersonal som inte har relevant  kunskap heller inte förstår hur allvarliga 

konsekvenserna  kan bli vid felaktig läkemedelsadministrering. 

 

I studien framkom att språksvårigheter försvårade möjligheterna för kommunikation 

och kan därmed ha viss betydelse för samarbetet. Språkförbistringar inverkade 

dessutom på möjligheterna att förstå skriftliga instruktioner samt att uppfatta vad 

patienterna gav uttryck för.  Flera av distriktssköterskorna ansåg därför att det var  

viktigt att omvårdnadspersonalen kunde tala och förstå svenska språket när de skulle 

utfärda en delegering. Tidigare forskning visar att det finns en ökad risk för 

missförstånd när distriktssköterskan måste delegera till omvårdnadspersonal som inte 

pratar och förstår svenska (Craftman, 2015 s. 39). Kommunikation är en viktig del av 

vårdandet där alla vårdare har ett eget ansvar för att verkligen bejaka, besvara och möta 

patientens både uttalade och outtalade frågor (Dahlberg & Segesten, 2010 s. 202). 

 

Informanterna i studien upplevde att samarbetet mellan läkare och distriktssköterska 

skulle vara bättre om  det fanns en nära relation. Hansson, Arvemo, Marklund, Gedda & 

Mattson (2010 s. 83) beskriver i sin studie att distriktssköterskan har en mer positiv 

attityd till samarbete än läkaren. Ansvaret att tillgodose patientens helhetsvård är ett 

vanligt fenomen för distriktssköterskor i samarbete med andra professioner  (Nordmark, 

Zingmark & Lindberg, 2015 s. 115).  

 

Distriktssköterskorna i studien menade att de läkemedelsövertag som ordineras av 

läkare idag inte alltid möter patientens behov i det egna hemmet. De upplevde att 

läkarna i slutenvård vilka beslutar om läkemedelsövertag vid patientens utskrivning från 

sjukhus lyssnade mer på närståendes önskan om hjälp med läkemedel. Craftman 

Westerbotn, von Strauss, Hillerås och Marmstål Hammar (2015 s. 764) påvisar i sin 

forskning att få av de patienter som idag ordineras läkemedelsövertag är delaktiga i 

beslutet. Detta förfaringssätt strider mot det etiska krav som vårdandet vilar på  vilket 

innebär att patientens självbestämmande skall respekteras (Dahlberg & Segesten, 2010 

s. 117). Läkemedelövertaget blir på så vis inte  behovsprövat. Det leder i sin tur till att 

distriktssköterskorna i kommunal hemsjukvård får ansvar över läkemedel som inte 

bidrar  till ökad patientsäkerhet. Istället utmynnar läkemedelsövertag utan behov till 

patientens förlust av förmåga till egenvård samt  en känsla av bristande samarbete för 

distriktssköterskorna. Jones (2016 s. 2542) pekar i sin studie på att patienten upplever 

sig mer säker hemma än på sjukhus just bara för att de är hemma i det egna hemmet. 

Behovet av läkemedelsövertag borde därför samverkas mellan distriktssköterska och 

läkare. 

 

Distriktsköterskorna i studien bar dagligen på en gnagande känsla av oro för misstag i 

läkemedelsadministreringen. En oro för att omvårdnadspersonal slarvade och 
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förväxlade läkemedel. Distriktssköterskans ansvar för läkemedelsadministrering 

överlämnades till omvårdnadspersonal som inte tog sitt uppdrag på allvar. Forskning 

visar att när engagemang  saknas  och vårdare inte tar sitt uppdrag på allvar kan 

vårdlidande uppstå. Då har vården misslyckats med att erbjuda ett vårdande som stärker 

patientens hälsoprocesser. Istället uppstår ett lidande av vårdandet (Dahlberg & 

Segesten, 2010 s. 210). Just vårdlidandet kan beskrivas som det mest framträdande 

lidandet i förhållande till både livslidande och sjukdomslidande. Det kan förstås som 

plåga, smärta och kval som ansätter patienten när hon lider av vården (Kasén et al., 

2008 s. 4). Ett lidande som med alla medel måste elimineras (Eriksson, 1994 s. 98). 

Läkemedelsadministrering visade sig  delegeras trots att det fanns  oro för misstag enligt 

informanterna. Distriktssköterskan upplevde sig vara nödd och tvungen att delegera. I 

studien framkom dessutom att distriktssköterskan var väl medveten om att det var 

omöjligt att hinna med läkemedelsadministrering utöver de redan givna 

arbetsuppgifterna. Tidigare forskning visar att delegering av läkemedel upplevs som ett 

nödvändigt uppdrag (Craftman et al., 2012 s. 575). Upplevelsen av att delegera 

läkemedel blir på så vis inte central för att gagna patientens behov utan en förutsättning 

för en fungerande kommunal hemsjukvård.  

 

Distriktssköterskorna i  studien upplevde att utvecklingen av vården kring 

läkemedelsdelegering hade gått från att vara patientcentrerad till en nödvändighet. 

Tidigare var läkemedelsdelegeringens syfte att gagna patienten och kontinuitet var ett 

ledord. Idag upplevs kravet att delegera allt vanligare. Bystedt, Eriksson och Wilde-

Larsson (2011 s. 537) menar i sin studie att läkemedelsdelegering är en nödvändighet 

för att hinna med sitt arbete samt täcka bristen på distriktssköterskor i kommunal 

hemsjukvård. Vårdande som sker med fokus utifrån ett organisationsperspektiv har 

tappat sin kärna som innebär att förstå och stärka varje indivs livsvärld (Dahlberg & 

Segesten, 2010 s. 183). Att arbeta under press och känna sig nödd och tvungen att 

delegera läkmedelsadmininstration kan på sikt leda till ett vårdande som saknar ett 

patientperspektiv. Studiens resultat visar med detta hur vården upplevs också i ett 

vårdande perspektiv. 

 

Norell, Ziegert och Kihlgren (2013 ss. 389-390) visar i sin undersökning att tidspressen 

är stor för distriktssköterskan i kommunal hemsjukvård. Läkemedelsansvaret är den 

uppgift som är mest tidskrävande och det handlar mycket om att prioritera tiden på rätt 

sätt. Tidsbrist beskrivs som en upplevelse av otillräcklighet vilket i sin tur kan resultera 

i en känsla av dåligt samvete hos distriktsköterskan (Näsman, Lindholm & Eriksson, 

2008 s. 51). Forskning visar att  distriktsjuksköterskan delegerar bort 62 procent av sina 

arbetsuppgifter. Då måste hon förlita sig på att någon annan ansvarar för att uppgifterna 

blir gjorda på ett korrekt sätt vilket både framkallar  frustation  och reducerar 

möjligheterna till en säker delegeringsprocess hos distriktssköterskan (Norell, Ziegert & 

Kihlgren, 2013 ss. 389-390). 

 

Helhetsansvaret över läkemedelsdelegering visade sig i studien vara tudelat. I det trygga 

helhetsansvaret var läkemedelsdelegering patientsäkert och en naturlig del av vårdandet. 

I det otrygga helhetsansvaret påverkades distriktssköterskan med en ständigt gnagande 

oro över omvårdnadspersonalens bristande ansvar och slarv till följd av en alltför hög 

arbetsbelastning. Sandman och Kjellström (2013 s. 82) problematiserar sjuksköterskors 

upplevelse av att tidvis  tappa kontrollen  över sin arbetssituationen vid hög 
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arbetsbelastning. När yttre faktorer hindrar dem från att utföra vårdandet på det sätt som 

de anser är bäst för patienterna kan de utsättas för  etisk stress. Sjuksköterskorna vet då 

vad de skulle vilja göra för att handla rätt, men har inte möjlighet att göra det vilket kan 

påverka vårdandet och livsvärlden på ett ogynnsamt sätt.  Detta kan på inga villkor ses 

förenligt med en hållbar utveckling. Tidigare forskning från Craftman, Westerbotn, von 

Strauss, Hillerås och Marmstål Hammar (2015 s. 764) visar att även patienten upplever 

omvårdnadspersonalens arbetsbelastning vara så hög att helhetsansvar över läkemedel 

inte är möjligt att klara. Det viktigaste för patienten är att omvårdnadspersonalen klarar 

läkemedelsadministrationen rent praktiskt. Att förstå indikation ses inte som en 

nödvändighet. 

 

Utvecklingen i den kommunala hemsjukvården i dag med allt fler äldre med stora behov 

ökar vet vi. Hur läkemedelsdelegeringen ska fungera i framtiden kan vi bara spekulera 

om. Ämnet är viktigt och behöver belysas (Craftman et al., 2012 s. 576). 

Delegeringsföreskriften har öppnat upp en gråzon som utnyttjas flitigt av vård och 

omsorg i dag. En försvårande omständighet kring hur ärendet hanteras kan delvis bero 

på att de två involverade organisationerna styrs av olika lagar. Både socialtjänstlagen 

och hälso- och sjukvårdslagen berörs (Craftman, 2015 ss. 27-28).  Ekstedt och Dahlgren 

(2015 s. 2) skriver att konceptet för en säker vård i hemmet bygger på helhetsansvar, 

multiprofessionella team med hög kompetens samt tillgänglighet dygnet runt. 

Erfarenheter och forskning om modeller som skapats för dem som lever länge och har 

komplexa vårdbehov i hemmet bör därför utvecklas och tas tillvara för att möta behovet 

av en säker vård utanför traditionella vårdinrättningar i framtiden. 

 

 

Metoddiskussion 

Att utföra intervjuerna visade sig vara svårare än förväntat då samtalet inte skulle vara 

ett samtal kollegor emellan utan med struktur och ett stramare förhållningssätt obekant 

för båda författarna.  

 

Intervjuerna delades upp mellan författarna och var från början en önskan om fyra 

intervjuer var. Åtta intervjuer bedömdes belysa syftet väl och ansågs tillräckligt för 

studiens tillförlitlighet. Det blev slutligen sju informanter som anmälde sitt intresse. Då 

det nästintill var som planerat godtogs antalet. Intervjuerna delades upp och beroende på 

författarnas närhet till arbetsplatserna intervjuade en student fyra informanter och den 

andra tre. Möjligheten finns att författarnas resultat kunde blivit annorlunda om fler 

informanter ingått i studien. 

 

Informanternas olika ålderserfarenheter, arbetsplatser, yrkeserfarenheter och kommuner 

bidrog till att fenomenet som studerades belystes från flera olika håll. Genom denna 

spridning ökade möjligheten att få varierande svar vilket i sin tur ökar giltigheten i 

resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012 s. 198). Åldersvariationen på 

informanterna var inte ett medvetet val men har kanske fått en viss betydelse för 

resultatet. Erfarenheten av utvecklingen som ständigt pågår i vårdens strukturer kan ha 

påverkat informanternas svar på intervjufrågorna. 
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Innehållsanalysen genomfördes först på en av intervjuerna tillsammans. Därefter 

analyserades texterna var för sig. Texterna som var för sig tolkats fram diskuterades och 

reflekterades därefter gemensamt mellan författarna. Steg för steg tolkades 

analysenheten och ändringar gjordes fram och tillbaka för att slutligen landa i ett 

gemensamt resultat. Tabell 2 ger en översikt av vad författarna kom fram till. Texten 

belyser tabellens underkategorier och kategorier samt citat hämtade från delar av 

intervjuerna. Genom att redovisa citat från intervjuerna och exempel från dataanalysen 

ökar giltigheten i studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012 s. 198). 

 

Den gemensamma tolkningen upplevdes av båda författarna som väsentlig då 

erfarenheten av vård skilde sig åt. Vid tolkningen av analysenheten diskuterades och 

relaterades erfarenheter av egna upplevelser vilket på så vis påverkade och gjorde båda 

författarna delaktiga i resultatet. En intervjustudie kan inte vara helt oberoende av 

författarnas erfarenheter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2015 s. 199). 

Erfarenheterna lyftes fram och en medvetenhet om dess eventuella påverkan 

diskuterades under arbetets gång. 

  

Varje forskare går in i sin forskning med en förförståelse, liten eller stor. Det viktigaste 

är att eftersträva en öppen attityd. Att förbereda sig både teoretiskt och praktiskt 

minskar risken för fel och misstag (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008 ss. 174-175). 

Författarna till studien har olika erfarenheter av vård. En som sjuksköterska i kommunal 

hemsjukvård och den andra i landstingets slutenvård då framförallt av 

operationssjukvård. Erfarenheten av kommunal hemsjukvård kan ha påverkat resultatet. 

Då tidigare erfarenheter diskuterades i analysarbetet befästes informanternas upplevelse 

av det tudelade helhetsansvaret vid läkemedelsdelegering. Författarnas tidigare 

förståelse av fenomenet och empati för distriktssköterskornas otrygga arbetsmiljö kan 

ha stärkt giltighet och tillförlitlighet för resultatet i studien. Förförståelsen påverkar oss 

omedvetet oavsett strävan om en öppen attityd. Att använda sin förförståelse kan vidare 

möjliggöra en djupare förståelse av det fenomen som studeras (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012 s. 197). 

 

 

SLUTSATS 

Distriktssköterskan upplever en tudelad känsla av tryggt och otryggt helhetsansvar vid 

läkemedelsdelegering. En upplevelse av tryggt helhetsansvar innebär att delegerad 

omvårdnadspersonal har en teoretisk och praktisk utbildning i läkemedelsdelegering. 

Vidare ska det finnas tid och utrymme för ett noggrant arbete vid läkemedelsdelegering 

och överlämnande av läkemedelsadministration till omvårdnadspersonal. Ett tryggt 

helhetsansvar vid läkemedelsdelegering kräver dessutom ett nära och tillitsfullt 

samarbete med läkare, omvårdnadspersonal och enhetschefer. 

 

En upplevelse av otryggt helhetsansvar innebär bristande teoretisk och praktisk 

utbildning kring läkemedelshantering, bristande språkkunskaper samt låg ansvarskänsla 

bland omvårdnadspersonal. Otryggt helhetsansvar uppstår även vid tidsbrist vilket 

hindrar distriktssköterskans möjlighet att skapa nära relationer med 

omvårdnadspersonal. Ytterligare skäl till otryggt helhetsansvar vid 

läkemedelsdelegering är när läkemedelsövertag ordineras flitigt av läkare utan 
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behovsprövning likaså när läkemedelsdelegering är en nödvändigt för att kommunal 

hemsjukvård ska fungera. 

 

Fortsatt forskning i ämnet föreslås beröra distriktssköterskans upplevelse av hur 

socialstyrelsens föreskrifter gällande läkemedelsdelegering möter det vårdkrav som 

finns i kommunal hemsjukvård idag. 

 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Appliceras distriktssköterskan ett ansvar där hon känner otrygghet vid 

läkemedeldelegering minskar förmågan att förutse misstag och fel. I ett vårdande 

perspektiv blir konsekvensen en försämrad vård för patienten samt en arbetsmiljö som i 

en hållbar utveckling går åt motsatt riktning. 

 

Distriktssköterskans läkemedelsdelegering ska vara förenligt med god och säker vård. 

Delegerad omvårdnadspersonal måste inneha relevant kompetens för ämnet. Teoretisk 

och praktisk utbildning i läkemedelshantering bör därför vara likvärdig och obligatorisk 

för all omvårdnadspersonal som delegeras läkemedelsadministration. 

 

Distriktssköterskans helhetsansvar över läkemedelsdelegering kan med fler och större 

grupper äldre patienter att ansvara för upplevs vara utom kontroll. För att möta det 

växande kravet på vård bör fler distriktssköterskor utbildas för anställning i kommunal 

hemsjukvård. 

 

Distriktssköterskan upplever läkemedelsdelegering vara ett uppdrag nödvändigt för en 

fungerande kommunal hemsjukvård idag. Samverkan om ansvar för 

läkemedelsdelegering mellan kommunens organisationer är en nödvändighet i en vård 

mot hållbar utveckling. 

 

För en hållbar utveckling bör distriktssköterskans läkemedelsdelegering ges tid och 

utrymme. Bortser kommunernas hälso- och sjukvårdsorganisationer från det här ökar 

risken för läkemedelsrelaterad ohälsa hos patienterna i hemsjukvården. Även 

distriktsköterskan riskerar att drabbas av ohälsa relaterad till hög arbetsbelastning.  

 

Distriktssköterskan har skapat sig en egen kultur för att kunna känna sig trygg med att 

lämna över ansvaret för läkemedelsadministrering till omvårdnadspersonal. Den eget 

skapade kulturen bör därför lyftas fram som en arbetsmodell både i den teoretiska och 

praktiska utbildningen för distriktssköterskor. 
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Till verksamhetschef för godkännande datainsamling 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot distriktssjuksköterska vid Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett 

examensarbete på avancerad nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 

distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 

upplevelser distriktssköterskor har av läkemedelsdelegering i kommunal hemsjukvård. Vi 

skulle uppskatta din hjälp att hitta intresserade distriktssköterskor till vår studie. 

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på intervjuer. 

Datainsamling kommer att ske genom inspelade intervjuer med distriktssköterskor inom 

kommunal hemsjukvård. Intervjuerna kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt 

överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 30 och 60 minuter. Att medverka i 

studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras 

konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 

deltagande så snart som möjligt.   

 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 

 

Med vänlig hälsning 

 

Lena Jonasson 

lenaalice@hotmail.com 

telefonnummer 072-518 81 81 

 

Camilla Naurin 

camillanaurin@hotmail.com 

telefonnummer 070-672 02 80 

 

Handledare 

Yvonne Hilli  

Professor, biträdande vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

Högskolan i Borås 

 

 
Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed datainsamling inom ramen för vad som ovan 
beskrivits. 
 
_______________________________ 
Namn 
Titel/Verksamhet/Ort 
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Informationsbrev 

Till dig som arbetar som distriktssköterska i kommunal hemsjukvård 

Vi är två sjuksköterskor Lena Jonasson och Camilla Naurin som utbildar oss till 

distriktssköterskor på Högskolan i Borås. Under hösten 2016 ska vi skriva vår 

magisteruppsats tillsammans. Syftet är att belysa distriktssköterskans upplevelse av 

läkemedelsdelegering i kommunal hemsjukvård. Vi hoppas att din medverkan ska leda till 

ökad kunskap kring läkemedelsdelegering i kommunal hemsjukvård. 

 

Studiens upplägg 

Studien kommer att vara en kvalitativ innehållsanalys med intervjuer som grund. Intervjun 

planeras pågå 30-60 minuter och kommer att ljudinspelas. Den kan när som helst avbrytas om 

du önskar det. De ljudinspelade intervjuerna kommer att hanteras konfidentiellt och kommer 

att följa nationella forskningsetiska krav. Namn och arbetsplats kommer inte att röjas.   

 

Vill du delta 

Vi är tacksamma om du vill vara med och hjälpa oss att genomföra denna studie. Vill du delta 

kontakta Lena eller Camilla så återkommer vi för att samverka tid och plats för intervjun med 

dig. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Camilla Naurin 

camillanaurin@hotmail.com 

telefonnummer 070-672 02 80 

 

Lena Jonasson 

lenaalice@hotmail.com 

telefonnummer 072-518 81 81    

 

Handledare 

Yvonne Hilli  

Professor, biträdande vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

Högskolan i borås 
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Samtycke 

Samtycke till att delta i intervjun med syfte att öka kunskapen kring läkemedelsdelegering i 

kommunal hemsjukvård. Undertecknad har tagit del av informationen kring studien. 

 

 Ja, jag vill delta i intervjustudien. 

 Nej, jag vill inte delta i intervjustudien. 

 

Underskrift:_________________________________________ 
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INTERVJUGUIDE 

Huvudfråga: 

Kan du berätta hur du upplever att läkemedelsdelegering fungerar inom kommunal 

hemsjukvård? 

 

Riktade frågor: 

Kan du berätta hur du upplever att samarbetet fungerar i vården kring läkemedelsdelegering 

inom kommunal hemsjukvården? 

Kan du berätta hur du upplever ditt ansvar gällande läkemedelsdelegering inom kommunal 

hemsjukvård?  

Kan du berätta om din upplevelse gällande utmaningar och risker vid läkemedelsdelegering 

inom kommunal hemsjukvård? 

 

Följdfrågor: 

Kan du berätta mer om det? 

Hur har det påverkat dig? 

Hur tänkte du då? 

Har du någon speciell situation du kan berätta om? 

Hur kändes det? 

 

 

 

 

 

 

 

 


