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Sammanfattning   
  
Folkhälsan har en positiv utveckling i Sverige, det innebär att fler lever ett längre liv. Statistik 
visar att det finns över två miljoner personer i Sverige som är 65 år eller äldre. Med stigande 
ålder ökar risken för sjukdom och funktionsnedsättning, det ger en ökad belastning på vård och 
omsorg, såväl inom landsting, primärvård och kommun. Idag är det kommunen som ansvarar 
för hemsjukvården. För att hemsjukvården ska vara patientsäker krävs att teamet runt den äldre 
patienten samverkar, att planering av vården sker efter bedömning och behov, samt att insatser 
följs upp och utvärderas. Det ställer krav på sjuksköterskans ledarskap att arbeta med äldre 
patienter med komplexa vårdbehov. Studier visar att sjuksköterskan känner en osäkerhet i sin 
roll som ledare trots att det finns få forskningsresultat som beskriver sjuksköterskans ledarskap 
i kommunens hemsjukvård. Syftet är att beskriva sjuksköterskans ledarskap i den kommunala 
hemsjukvården. Metoden är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Totalt har 13 kvalitativa 
och kvantitativa artiklar analyserats enligt en kvalitativ innehållsanalys. En huvudkategori 
formades; sjuksköterskans ansvar att leda komplex omvårdnad med fem underkategorier som 
presenteras under aktuell rubrik: Att ha kompetens som ledare; Att ha ansvar för omvårdnaden; 
Att ha förmåga att kommunicera; Att undervisa omvårdnadspersonal och Att handleda patienter 
och närstående. Mer forskning behövs om sjuksköterskans ledarskap i hemsjukvården för att 
säkerställa en god hemsjukvård i framtiden.  
  
  
Nyckelord: sjuksköterska, ledarskap, hemsjukvård, vård av äldre, caritativt ledarskap 
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Abstract  
 
Public health has a positive development in Sweden, which means that more people live a 
longer life. Statistics show that at present there are over two million people in Sweden who are 
65 years of age or older. With increasing age, the risk of disease and disability increases, it 
places an increased load on care, both in county councils, primary care and municipalities. 
Today, the municipality is responsible for the home care. In order for home care services to be 
patient-safe, the team around the elderly must work together and that care planning is carried 
out according to assessment and needs, and that measures are followed up and evaluated. It 
requires nursing leadership to work with the elderly with complex care needs. Studies show 
that the nurse feels uncertain in their role as leader despite the fact that there are few research 
findings describing the nurse's leadership in the municipality's home health care. The purpose is 
to describe the nurse's leadership in municipality's home care. The method is a literature study 
with qualitative approach. In total, thirteen qualitative and quantitative articles have been 
analyzed according to a qualitative content analysis. A main category was formed; nurse's 
responsibility to lead complex nursing with five sub-men, presented under the current heading: 
To have skills as a leader; To be responsible for nursing care; Being able to communicate; To 
teach nursing staff and to supervise patients and close relatives. More research is needed about 
the nurse's leadership in home care to ensure good home care in the future. 
 
  
Nyckelord: nurse, leadership, home care services, geriatric nursing, caritative leadership 
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INLEDNING 
 
I den här studien vill vi studera sjuksköterskan som ledare för omvårdnad i kommunens 
hemsjukvård, och hur kunskaper och färdigheter används för att säkerställa en god vård med 
hög patientsäkerhet. I en tid där sjuksköterskan i sin profession ska utöva patientnära 
omvårdnad med hög kvalitet samt verka för en hållbar utveckling, krävs en sjuksköterska som 
är en god ledare. Vår erfarenhet är att det finns en stor omsättning på personal inom 
hemtjänsten som utför omvårdnaden. Det ställer krav på sjuksköterskans ledarförmåga att hitta 
vägar för att leda omvårdnaden i vardagen för patienten. Kommunens hemsjukvård genomgår 
en ständig teknisk utveckling. Fler antal äldre patienter med avancerade omvårdnadsbehov i 
hemmet ställer höga krav på den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan att vara aktiv i sin 
ledarroll. I dagens hemsjukvård arbetar både grundutbildade sjuksköterskor och 
specialistutbildade sjuksköterskor som har fördjupade kunskaper i ledarskap som ger en stabil 
grundplattform att utöva omvårdnad på. Det finns få specialistsjuksköterskor med fördjupade 
kunskaper inom vård av äldre och även kunskaper inom ämnesområdet ledarskap. Vi anser att 
sjuksköterskans ledarskap är en stor del i rollen som sjuksköterska inom hemsjukvård, studier 
inom ledarskap i grundutbildningen för sjuksköterskor innefattar enbart en liten del. 
Sjuksköterskans kunskap är i en ständig process. För att arbeta evidensbaserat krävs att 
sjuksköterskan följer med i utvecklingen och tillägnar sig ny kunskap. Forskning om ledarskap 
har visat att det finns inget sätt som är det bästa att utöva ledarskap på. Men med hjälp av 
forskning har det uppmärksammats olika ledarskapsstilar om hur ledarskap kan utövas för att 
uppnå bästa möjliga resultat. Av den anledningen anser författarna att området sjuksköterskans 
ledarskap i kommunens hemsjukvård behöver studeras och det motiverar vårt ämnesval. 
 

BAKGRUND 
 
I bakgrunden kommer följande områden som har betydelse för studien att behandlas: 
Hemsjukvård i Sverige, äldre och åldrande, begrepp chef, ledare och ledarskap, sjuksköterskans 
proffession och sjuksköterskan som ledare för omvårdnad. Bakgrunden avslutas med studiens 
teoretiska referensram, caritativt ledarskap.  
 

Hemsjukvård i Sverige 
Hemsjukvård beskrivs enligt Socialstyrelsen (2017) som hälso- och sjukvård som bedrivs inom 
kommunen i olika former, som på särskilda boenden eller i hemmet.  I hemsjukvården vårdas 
patienter i alla åldrar som är beroende av vård i hemmet. I den här studien ligger fokus på 
hemsjukvård för vård av äldre personer som bedrivs i hemmet. Hemsjukvård är en del av 
äldreomsorgen, vilket i denna studie hädanefter kommer att nämnas som hemsjukvård.  
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 2017:30) är det kommunen som står som 
ansvarig för hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilt boende och dagverksamhet. Kommunen har 
möjlighet efter överenskommelse med landstinget att överta ansvaret för hemsjukvården. 
Hemsjukvård kan utföras i såväl ordinärt boende som i dagverksamhet och särskilt boende 
(Socialstyrelsen 2017). Genom Ädelreformen som genomfördes 1992 övertog kommunerna det 
övergripande ansvaret för hälso- och sjukvård i särskilt boende och dagverksamhet. Ansvaret 
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för hemsjukvård låg då kvar hos landstinget, kommunen fick efter överenskommelse ta över 
ansvaret för hemsjukvård (Kommitédirektiv 2003:40).  
 
HSL (SFS 2017:30) och Socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453) är lagar som sätter den 
enskildes behov av vård och omsorg i centrum. HSL är en ramlag där målet är en god hälsa och 
vård på lika villkor, där den som har störst behov ska ges företräde. Vården ska ges med 
respekt och värdighet och arbeta för att förebygga ohälsa, utreda och behandla sjukdomar. SoL 
ger efter behovsbedömning rätt till hjälp i hemmet, då som hemtjänst eller på ett särskilt 
boende. Med stöd av SoL ska ekonomisk och social trygghet främjas, sträva efter jämlika 
levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhället. SoL ska även erbjuda närståendestöd 
(Socialstyrelsen 2016).    
 

Äldre och åldrande 
Folkhälsan i Sverige har en positiv utveckling där livsvillkoren för många har blivit bättre. Det 
gör att de flesta lever ett bättre och längre liv, där medellivslängden hos både män och kvinnor 
ökar. Medellivslängden i Sverige år 2015 var för kvinnor 84 år och hos män 80 år 
(Folkhälsomyndigheten 2017). Medellivslängden har under de senaste 250 åren ökat i Sverige i 
en takt som motsvarar två månader per år (Socialstyrelsen 2017). Medellivslängden definieras 
som den förväntade medellivslängden vid en given ålder som baseras på dödlighet och 
överlevnad för alla åldrar. Definitionen av ålder och hur ålder kan mätas kan utföras på olika 
sätt, kronologisk ålder som är den ålder vi har utifrån födelseår. Enligt Statistiska Centralbyrån 
räknas personer i åldern 65-79 år som “yngre äldre” och personer som är 80 år och äldre räknas 
till “äldre äldre” (Josefsson 2011). Social ålder kan tolkas utifrån personens funktion och roll i 
samhället och dess system. Funktioner och roller förändras över tid. Psykologisk ålder är en 
persons ålder utifrån förmåga att anpassa sig till yttre krav, personlighet och kognitiv förmåga. 
Biologisk ålder baseras på hälsotillståndet hos en person i relation till livslängden (Dehlin & 
Rundgren 2008, s. 26). 
 
Enligt Statistiska Centralbyrån (2016) är närmare två miljoner av Sveriges invånare 65 år eller 
äldre och siffran förväntas öka med 300 000 eller 16 procent de närmaste 10 åren. Samhället 
står inför en stor utmaning när antalet äldre ökar, hälsan hos äldre har fått större 
uppmärksamhet (Vårdförbundet 2010). De flesta äldre klarar sig utan hjälp men med stigande 
ålder ökar risken för sjukdom och funktionsnedsättning, som ger en ökad belastning på vård 
och omsorg, såväl inom landsting, primärvård och kommun. Enligt en lägesrapport från 
Socialstyrelsen (2017) framkommer det att vård som bedrivs i ordinärt boende ökar mest bland 
äldre, med insatser från hemtjänst och hemsjukvård. 
 
I Sverige finns det ungefär 250 000 personer som har hemsjukvård, varav 87 procent är äldre, 
de flesta är kvinnor (Vårdförbundet 2010). För att få rätt till hemsjukvård krävs ett 
myndighetsbeslut som är baserat på omvårdnadsbehov och ska ha föregåtts av vård- och 
omsorgsplanering (SFS 2017:30). Minskade vårdplatser på sjukhus och särskilda boenden gör 
att närstående får ta ett större ansvar för vården. I Sverige vårdas den största delen av äldre i 
hemmet av närstående (Johansson, Long & Parker 2011). Till följd av detta upprättades en 
bestämmelse 2009 i SoL (SFS 2001:453) som anger att stöd ska erbjudas för de som vårdar 
eller stödjer en närstående i hemmet. 
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Begrepp chef, ledare och ledarskap 
I kommunens hemsjukvård finns det både chefer och ledare på olika nivåer i organisationen 
och därav behöver dessa olika roller förtydligas samt vad begreppet ledarskapet innebär för den 
kliniskt verksamma sjuksköterskan i hemsjukvård.    
      
”’Det finns nästan lika många definitioner av ledarskap som det finns personer som har försökt 
definiera begreppet’” (Yukl 2012, s. 5)   
 
Chef är den som har en formell utnämning till en chefsposition. Chefen ingår i en hierarkisk 
disposition i en organisation. En chef inom hälso- och sjukvården har det övergripande 
ansvaret, där patientsäkerhetsarbetet och kvalitetssäkringen av vården regleras i 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2012:659). Chefen förväntas även vara en ledare. Begreppet ledare 
kan innefatta personer som inte har en formell chefsposition men tar en ledarroll (Yukl 2012, s. 
9). Yukl (2012, s. 12) beskriver att det finns många olika av ledarskapsstilar men gemensamt är 
att de har en egenskap att kunna påverka. Kotter (2013) beskriver att ledarskap innebär att 
genomföra positiva förändringar som hjälper organisationen framåt. Vidare menar han att 
chefskap och ledarskap inte är synonymt och båda behövs för att driva processer framåt.  
             
”Ledarskap är den process som innebär att påverka andra till att förstå och vara överens om 
vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske. Ledarskap är också den process 
som syftar till att underlätta individuellt och gemensamt arbete mot delade mål.” (Yukl 2012, 
s. 11).  
 
Citatet ovan (Yukl 2012, s. 11) lyfter ett av flera sätt att definiera och förklara begreppet 
ledarskap. Ledarskapet syftar till att medvetet strukturera och medverka till aktiviteter och 
relationer med sina medarbetare. Ledarskap som en process är när en person motiverar och 
påverkar andra personer mot ett gemensamt mål (Yukl 2012, ss. 1-2). För att lyckas i sitt 
ledarskap menar Bolman och Deal (2012, ss. 153-159) att det krävs en sammanhållen 
helhetsbild. Det är viktigt för alla medarbetare att känna att arbetet de utför är meningsfullt. Att 
få använda sina erfarenheter och få positiv feedback är viktigt. Bolman och Deal (2012, s. 230) 
beskriver att ledarskapet kan vara individuellt men med fördel delas det med andra. För att en 
bra organisation ska finnas krävs att ledare finns i flera olika nivåer i organisationen (Bolman 
& Deal 2012, s. 403).  
 
Yukl (2012, ss. 553-554) menar att det finns gemensamma karaktäristiska drag hos ledare som 
har ett effektivt ledarskap och att egenskaperna ska ses som delar av en helhet. Framgångsrika 
egenskaper hos en ledare är stresstålighet, gott självförtroende och förtroendeingivande, 
ansvarsfull och gör medarbetarna delaktiga. Vidare menar Yukl (2012, ss. 553-554) att 
ledarskapet handlar om att vårda relationer med sina medarbetare genom att visa empati, vara 
en aktiv lyssnare och bidra till personlig utveckling. Bolman och Deal (2012, s. 408) beskriver 
att de finns karaktäriska gemensamma egenskaper som utgör en god ledare. Dessa egenskaper 
innefattar bland annat att en ledare inspirerar och skapar ett förtroende och bygger relationer till 
medarbetarna.  
 

Sjuksköterskans profession  
En profession innebär att tillhöra en yrkesgrupp som har ett eget kunskapsområde och en 
bestämd utbildning. Professionen skyddas av en examen, legitimation eller lagstiftning (Lauvås 
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& Handal 2001, ss. 154-155). Professionerna är grundade i en kompetens och ska ge en 
självständighet i yrkesutövningen samt att professionen ska följa etiska regler.  
 
År 2010 fanns det strax över 100 000 yrkesverksamma sjuksköterskor i Sverige, 15 procent av 
sjuksköterskorna var verksamma i den kommunala vården (Socialstyrelsen 2013). Antal 
sjuksköterskor i kommunen har fördubblats sedan 1995, bakgrunden till det är Ädelreformen 
som genomfördes 1992. För att arbeta inom den kommunala hemsjukvården krävs en 
sjuksköterskelegitimation. En specialistsjuksköterskeutbildning inom distrikt eller vård av äldre 
ses som meriterande. I en rapport från Socialstyrelsen (2017) visar att tillgången på 
specialistsjuksköterskor minskade mellan 2009-2012 med 7 procent. Specialistsjuksköterskor 
inom vård av äldre är en bristgrupp och efterfrågan förväntas öka inom de närmaste åren då 47 
procent av alla specialistutbildade sjuksköterskorna är 55 år eller äldre (Socialstyrelsen 2016). 
För att kunna utföra god vård som motsvarar kraven i HSL (SFS 2017:30), och SoL (2001:453) 
krävs yrkeskompetens hos all personal. Tillgången på kompetent personal har kommit i fokus i 
takt med att det blir allt fler äldre människor i kombination med att vänta ett stort antal 
pensionsavgångar i vården. Beräkningar visar att det kommer att ske en kraftigt ökad 
efterfrågan på specialistutbildade sjuksköterskor inom vård av äldre. Det för att möta den 
växande grupp människor som är 80 år och äldre med omfattande vårdbehov som behöver 
hemtjänst och hemsjukvård i hemmet (Socialstyrelsen 2013). Att det finns färre 
specialistutbildade sjuksköterskor gör att det kan uppstå en kompetensbrist inom vården. 
 
Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning (2017) tydliggör sjuksköterskans 
profession i syfte att bidra till en god och säker vård. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning 
innefattar sex kärnkompetenser varav fyra områden berör ledarskapsrollen; samverkan i team, 
ledarskap, förbättringsarbete och pedagogik. Samverkan i team betonar vikten av att samverka 
med andra professioner. Det innefattar att planera, konsultera och samordna insatser för att 
säkerställa en god vård.  Sjuksköterskan arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet 
enlighet med sin legitimation, kunskapen bör förmedlas till kollegor i teamet runt patienten för 
att säkerställa en god vård. Området ledarskap handlar om att leda och organisera samt 
samordna omvårdnaden. Att leda, prioritera och fördela omvårdnadsarbetet runt en patient 
ingår i sjuksköterskans kompetensbeskrivning. Pedagogik handlar om att sjuksköterskan ska 
utbilda och handleda studenter, patienter och närstående (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 
Sjuksköterskans kunskapsområde är omvårdnad, sjuksköterskan är självständig i sin 
yrkesutövning men samarbetar med andra yrkeskategorier för att kunna tillgodose patientens 
omvårdnadsbehov. Omvårdnad innefattar olika bedömningar, diagnostisering, konsultation, 
behandlingar samt uppföljning av behandlingen. Omvårdnad omfattar också planering, 
genomförande och uppföljning samt dokumentation av omvårdnad.   
 

Sjuksköterskan som ledare för omvårdnad 
Hemsjukvård ska bedrivas utifrån ett hälsoperspektiv med respekt för integritet och 
självbestämmande. Att få vård i hemmet istället för att vårdas på sjukhus ger en ökad känsla av 
livskvalitet. Hemsjukvård kan bedrivas på avancerad nivå, vilket ställer höga krav på 
sjuksköterskan och den delegerade omvårdnadspersonalen (Vårdförbundet 2010). 
 
Vården i hemmet ska ges på ett sätt så att den äldre och de närstående upplever trygghet och 
känner tillit. För att hemsjukvården ska vara god och säker krävs att teamet runt den äldre 
samverkar och att planering av vården sker efter bedömning och behov, samt att insatser följs 
upp och utvärderas. Tidigare studier visar på att äldre personer värdesätter sjuksköterskor som 



10 
 

visar på hög kompetens, som samordnar vården och löser eventuella problem som uppstår på 
ett professionellt sätt (Van der Elst, Dierckx de Casterlé & Gastmans 2012). För att den äldre 
ska känna sig trygg med den vård som erhålls krävs inte bara att sjuksköterskan besitter 
kunskap utan även att omvårdnadspersonal har en hög omvårdnadskompetens. Sjuksköterskan 
ska finnas som stöd för den äldre, till de närstående och till omvårdnadspersonalen genom att 
samordna och leda omvårdnaden. Den samordnande funktionen ställer krav på kvalitetssäkring 
och kontinuitet. Samordning av omvårdnaden innefattar planering, genomförande och 
uppföljning av insatser. Genom sjuksköterskans kompetens kan den äldre känna förtroende för 
att den av läkaren ordinerade läkemedelsbehandlingen utförs korrekt och att 
omvårdnadspersonalen har den kompetens som behövs för att genom delegering administrerar 
läkemedel på ett korrekt sätt. Sjuksköterskan arbetar förebyggande för att minska risken för 
vårdskador (Vårdförbundet 2010).   
 
Att vara ledare inom vård och omsorg innebär ett komplext arbete med ett ansvar för 
medarbetare, närstående samt patienternas vård och omsorg (Thelin & Wolmesjö 2014, s.10). 
Som ledare för omvårdnaden ska sjuksköterskan ha patienten i fokus och kvalitetssäkra 
omvårdnaden. För att kvalitetssäkra omvårdnaden krävs ett samarbete mellan olika professioner 
för att tillgodose olika kompetenser inom teamet.  Den internationella etiska koden för 
sjuksköterskor, International council of nurses, (ICN) (2007) beskriver sjuksköterskans 
ansvarsområden med syfte att vara en vägledare i arbetet med hälso- och sjukvård. Ett av 
ansvarsområdena handlar om att sjuksköterskan ska främja ett gott samarbete mellan kollegor 
och respekterar sina medarbetare. Sjuksköterskan leder arbetet genom att ge instruktioner, 
handleda och även utföra delegeringar till omvårdnadspersonalen. Delegering av 
arbetsuppgifter ska ske enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) då delegering endast får 
överlåtas om det överensstämmer med god och säker vård. 
 
Tidigare forskning visar att det finns brister i att det inte finns tillräckligt med utbildning inom 
ledarskap för sjuksköterskor för att det ska bli säkra i sin roll som ledare för omvårdnaden. Det 
visades i en studie att sjuksköterskor kände en osäkerhet i sin roll som ledare för att delegera 
omvårdnadsarbete (Saccomano & Pinto-Zipp 2011, Karlsson, Ekman & Fagerberg (2008) 
beskriver omvårdnadspersonalens förväntningar på sjuksköterskans roll i omvårdnaden av äldre 
personer. De jämställer sjuksköterskans ledarskap med en chefsposition och som bär 
huvudansvaret för patientens omvårdnad. Studien visade även att sjuksköterskan förväntades 
arbeta självständigt och ta beslut som en ledare utan att vara auktoritär.  
 
Forskning visade även att en sjuksköterska i sitt ledarskap behövde samverka med andra inom 
teamet för att nå ett gott omvårdnadsresultat. Det ska finnas ett samarbete inom arbetsgruppen 
och en arbetsmiljö som ger möjlighet till att kunskaper tillgodoses. Sjuksköterskan behöver 
stärka sin självmedvetenhet och identifiera styrkor och svagheter för att kunna nå ett effektivt 
ledarskap (Dierckx de Casterlé, Willemse, Verschueren & Milisen 2008). Medarbetare 
upplevde att en ledare som var stödjande var betydelsefull och behandlade alla med lika värde 
och respekt. Studien visade att det finns ett samband mellan empowerment och det ledarskap 
sjuksköterskan utövande (Dierckx de Casterlé et al. 2008).  
 
 

Caritativt ledarskap 

Den vårdvetenskapliga utgångspunkten i studien är Caritative leadership (eng.), på svenska 
Caritativt ledarskap (Bondas 2003). Vårdvetenskap studerar den levande människan utifrån 
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kropp, själ och ande. Vårdvetenskapens består av ontologiska antaganden och centrala 
utgångspunkten att människan är en enhet, kropp, själ och ande (Lindström, Lindholm & 
Zetterlund 2014, s. 177). Lidande är en naturlig del av livet och hälsa och lidande är bundna till 
varandra. Katie Eriksson (1984, ss. 25-26) anser att hälsa är mer än frånvaro av lidande och ska 
ses som en helhet och är en individuell subjektiv upplevelse. Från Erikssons (1990 ss. 23-24) 
omvårdnadsteori har begreppet caritativt ledarskap bildats. Ledaren ska utföra ett ledarskap 
med vårdandets idé i grunden. Teorin utgår från caritas som betyder kärlek som är det 
grundläggande motivet i omvårdnad. Kunskap om ledarskap är inte tillräckligt om inte 
grunderna i ledarskapet baseras på kärlek.  Bondas (2003) beskriver caritativt ledarskap och 
motivet är att leda med caritativ utgångspunkt. Caritas ska finnas med i all kontakt och finnas i 
hela organisationen. Ett caritativt ledarskap utvecklar vårdande kulturer som handlar om att 
skapa goda relationer inom alla led i organisationen. Bondas menar att den som är ledare över 
vården har ett ansvar att skapa relationer med medarbetarna och öka deras kompetens, på så vis 
ökar förutsättningarna att skapa en god vård. Genom en vårdande kultur kan vårdpersonal växa 
och utvecklas i sin roll som vårdare och det skapas en positiv arbetsmiljö.  
  
Bondas (2003) beskriver caritativt ledarskap i fem teser som sätts i relation till ledarskap, 
människa, caritas motiv, värdighet, mätning och mening med hälso- och sjukvård och 
relationen till den vårdande kulturen. Första tesen i caritativt ledarskap utgår från att människan 
ses som en helhet, bestående av ande, kropp och själ. Människan är fri, förnuftig och sårbar och 
befinner sig i ständig rörelse mellan aktivitet och rörelse och gemenskap och ensamhet. 
Människan kan växa eller hämmas beroende på hur kulturen i organisationen ser ut. Andra 
tesen i caritativt ledarskap utgår från mänsklig kärlek och barmhärtighet, där ledarskapet inte är 
präglat av egoistiska motiv. Organisationen arbetar för att främja en kultur som präglas av 
omsorg. Caritasmotivet kan ge styrka och en djupare betydelse i organisationen. Tredje tesen i 
caritativt ledarskap utgår från värdighet där medarbetares unika egenskaper och potential ska 
tas tillvara. Ledaren och medarbetarna ska vara en förebild, både i patientarbetet och i 
mellanmänskliga möten. Det ska inte finnas utrymme för brott mot den mänskliga värdigheten, 
som vanvård, brister i omvårdnad eller nonchalans. Fjärde tesen i caritativt ledarskap menar att 
människans hälsa, lidande, omsorg och värdighet är värden som inte är mätbara. Genom ett 
tillåtande klimat inom organisationen där medarbetare och närstående ges möjlighet att berätta 
om sina upplevelser och erfarenheter, kan ett förbättringsarbete genomföras. Femte tesen i 
caritativt ledarskap menar att ledaren ska utveckla, planera, samordna, besluta och utvärdera 
arbetet. Arbetet inom organisationen ska präglas av det gemensamma intresset att samverka 
med patienterna. Caritativt ledarskap ska utgå från etiska värden och en mänsklig värdighet 
med en gemensam värdegrund. Ledaren ska vara rak, ärlig och rättvis för ett erhålla förtroende 
från medarbetare och organisationen, detta kräver ödmjukhet och styrka (Bondas 2003).  
 
“To lead may not only be to go before, it is also to lead with and both of these ideas are 
assumed as meaningful for leadership in health care” (Bondas 2003, s. 250). 
 
Bondas (2003) anser att ledarskapet i vården bör förstå den ursprungliga betydelsen av det 
engelska ordet ”administration”. Ordets ursprung kommer från latinets ”ad-ministrare” där 
”ad” är likvärdigt med engelskans ”to”. Den engelska översättningen ”to minister” vilket 
översatt till svenska betyder ”att tjäna” andra. Bondas beskriver vidare att ledarskapet ska 
skapa ett patientcentrerat arbetssätt där kropp, själ och ande bildar ett helhetsperspektiv. 
Ledaren skapar förutsättningar för god omvårdnad genom att leda omvårdnaden tillsammans 
med vårdpersonal. Vidare menar Bondas (2006) att som sjuksköterska och ledare för 
omvårdnaden krävs reflektion över hur ledarskap påverkar vården och hur verksamheten är 
organiserad samt på vilket sätt sjuksköterskans ledarskap påverkar vården.  
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PROBLEMFORMULERING 
 
Sjuksköterskan i hemsjukvården ansvarar för att leda omvårdnaden ur ett helhetsperspektiv där 
hänsyn till kropp, själ och ande ska tas. Med den andel äldre personer som är i behov av 
hemsjukvård i hemmet ställer det krav på sjuksköterskan att arbeta med komplexa 
omvårdnadsbehov. Omvårdnadsbehov som sjuksköterskan ska identifiera och planera 
omvårdnadsplaner för och sedan delegera till omvårdnadspersonal. Det ställer krav på 
sjuksköterskans ledarskap att leda och fördela omvårdnadsarbetet utifrån kunskap och 
erfarenheter i enlighet med juridiska lagar och styrdokument. För att utföra en god vård krävs 
att sjuksköterskan har ett ledarskap som handleder och stöttar sina medarbetare. Delger 
kunskaper och för att öka kvaliteten på omvårdnaden. Därför är det av stor betydelse att alla i 
teamet runt sjuksköterskan förstår innebörden med det ledarskapet sjuksköterskan bedriver i 
omvårdnadsarbetet. Studier visar att sjuksköterskan känner en osäkerhet i sin roll som ledare. 
Få forskningsresultat beskriver sjuksköterskans ledarskap i kommunens hemsjukvård. Därför är 
syftet i den här studien att beskriva sjuksköterskans ledarskap i kommunal hemsjukvård. 
 

SYFTE 
Syftet är att beskriva sjuksköterskans ledarskap i den kommunala hemsjukvården. 
 

METOD 

Design 
Metoden som används är en litteraturstudie med en kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 
innehållsanalys är användbar på olika texter, där tolkning kan ske på olika nivåer och fokus är 
att beskriva variationer genom att mönster i textinnehållet identifieras (Lundman & Hällgren-
Graneheim 2017, ss. 219-221). En litteraturstudie ger en kartläggning av forskningsresultat 
inom det valda området. Litteraturstudier kan belysa kunskapsläget inom ett begränsat 
forskningsområde men också belysa vilka områden i forskningsfältet som inte är beforskat. Det 
kan därmed utgöra en grund för framtida forskningar (Forsberg & Wengström 2013, s. 70). En 
litteraturstudie av hög kvalitet skall vara omfattande, vara grundad på aktuell data samt vara 
reproducerbar, det vill säga att andra forskare ska kunna göra om studien och komma fram till 
liknande slutsats (Forsberg & Wengström 2013, s. 45). Studien genomfördes genom att följa 
Polit och Becks flödesschema i åtta steg för litteraturstudier (Polit & Beck 2012, s. 96). 
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Figur 1. Flödesschema för litteraturstudie Polit och Beck (Ledin, Olsen & Josefsson 2011, s. 

12) 

Urval 
Det första steget i litteraturstudien var att bestämma inklusionskriterier samt exklusionskriterier 
för att erhålla artiklar som stämde överens med syftet för litteraturstudien. Både kvalitativa och 
kvantitativa forskningartiklar användes vilket är möjligt i en litteraturstudie och stärker studiens 
evidens om båda är inkluderade (Forsberg & Wengström 2013, s. 19). 

Inklusionskriterier 
Artiklar som inkluderades i den här studien skulle svara på syftet att belysa sjuksköterskans 
ledarskap i den kommunala hemsjukvården. Artiklarna skulle vara “peer-reviewed”, vilket 
innebär att artiklarna var vetenskapligt granskade och höll en hög kvalitét samt vara tillgängliga 
i fulltext. Det valda språket som artiklar skulle vara skrivna på var engelska eller svenska. 
Sökningen begränsades till nio år tillbaka i tiden, mellan år 2009-2018. Tidsbegränsningen 
användes för att finna aktuella artiklar inom forskningsområdet. Artiklarnas inriktning skulle 
vara hemsjukvård och/eller äldreboende med målgrupp vård av äldre personer. Studierna skulle 
innefatta sjuksköterskor och eller specialistutbildade sjuksköterskor. 

Exklusionskriterier 
Studier med ej relevant population och studier som inte motsvarade syftet exkluderas (Statens 
berednings för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2017). Valda exklusionskriterier var 
reviewartiklar samt artiklar som fokuserade på medicinska aspekter eller enbart beaktade 
chefsperspektivet eller andra professioner och inte sjuksköterskans yrkesroll. Artiklar skrivna 
på andra språk än svenska och engelska exkluderas då författarna inte behärskar andra språk i 
tal eller skrift i tillräcklig omfattning. Artiklar som inte fokuserade på den äldre befolkningen 
samt artiklar som inte innefattade hemsjukvård eller äldreboende exkluderades.  
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Kvalitetskriterier 
Artiklar som överensstämde med valda inklusions och exklusionskriterier genomgick en 
kvalitetsgranskning (SBU 2017). De artiklar som ansågs ha tillräckligt hög kvalitet 
inkluderades. Både kvantitativ och kvalitativ forskning ingick för att säkerställa att ingen 
relevant forskning exkluderades (Polit & Beck 2012, s. 653). Artiklar som inte uppfyllde 
inklusionskriterierna och inte motsvarade syftet valdes bort. Artiklar med hög läsförståelse, 
tydlig struktur, med väldefinierade frågeställningar och en tydligt beskriven metod, där resultat 
och tolkning av resultat var logiskt och begripligt höjde den vetenskapliga kvaliteten (SBU 
2017).  

Datainsamling 

Databaser 

Enligt SBU (2017) finns det flera studier som visar att det inte räcker att söka i en databas, utan 
att det krävs sökningar i flera databaser för att hitta alla studier som svarar mot syftet. 
Frågeställningen styr valet av databaser (SBU 2017). Författarna har valt att använda databaser 
inom vård och medicin. En systematisk litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl, 
PsycINFO samt Medline. För att hitta bra sökord för området användes Swedish MeSH som är 
ett vokabulär inom medicinområdet. 

Söktermer 

Sökord identifierades och bestämdes utifrån studiens syfte, därefter valdes databaser ut för 
sökning av relevant litteratur. Sökningar gjordes i ovan nämnda databaser med inriktning mot 
vård och medicin, det för att inte missa relevanta artiklar. Den systematiska sökningen utfördes 
i databaserna mellan i januari - mars 2018.                                                                                                                                                   

Sökorden valdes med utgångspunkt från det övergripande syftet. Söktermer som användes var 
nurse, registered nurse, nursing home, home care, home care services och leadership. 
Fritextsökning användes för de termer som inte fanns som MeSH termer eller CINAHL 
Headings. Sökorden kombinerades med varandra, för att erhålla de mest relevanta artiklarna 
(Polit & Beck 2012, ss. 99-100). Utifrån titel gjordes ett första urval av artiklar, därefter lästes 
abstrakt grundligt och innehållet granskades kritiskt av författarna. Ett antal artiklar 
exkluderades direkt då artiklarna inte motsvarade vårt syfte. Totalt lästes abstrakt i 54 artiklar.  
När titlar och abstrakt på artiklarna överensstämde med syftet och inklusionskriterierna, lästes 
artiklarna i fulltext. 25 artiklar motsvarade inte syftet och exkluderades direkt.  29 artiklar lästes 
och efter kvalitetsgranskningen exkluderades 19 artiklar som inte uppfyllde godkänd nivå i 
kvalitetsgranskningen.  

För att försäkra sig om att hitta alla relevanta artiklar inom området gjordes även manuella 
sökningar (Polit & Beck 2012, s. 658). För att hitta ytterligare studier som motsvarade syftet 
gjordes kedjesökningar (SBU 2017), där redan funna studiers referenslistor analyserades. Sju 
artiklar motsvarade syftet och valdes efter en kvalitetsgranskning att tas med.    

Litteratursökningen resulterade i sex artiklar och den manuella sökningen gav sju artiklar, totalt 
13 artiklar. Totalt 11 kvalitativa artiklar och två kvantitativa artiklar, ytterligare en artikel 
bestod av både kvantitativ och kvalitativ design. Resultatet av litteratursökningen presenteras i 
tre tabeller, en för varje databassökning finns presenterat i bilaga 1. Kvaliteten granskades 
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enligt SBU:s kvalitetsgranskningsmall som kan användas som ett stöd för att bedöma en studies 
resultat. Ett antal frågor tar upp olika kvalitetsaspekter som påverkar studiernas tillförlitlighet, 
där studiens resultat bedöms enligt tre nivåer, låg, medel eller hög (SBU 2017). 
Litteratursökningen med artiklar och kvalitetsgranskning presenteras i (Bilaga 2).   

Dataanalys 

Samtliga artiklar lästes i sin helhet av båda författarna, där en sammanställning gjordes för att 
tydliggöra artikelns innehåll (Bilaga 2). Samtliga artiklar har analyserats utifrån studiens syfte 
(Forsberg & Wengström 2013, ss. 30-31). Kvalitativ innehållsanalys användes utan att omtolka. 
Analysen innebär att genom noggrann läsning av bearbetade artiklar framkommer gemensamma 
meningsbärande enheter som kodas och skapar kategorier (Graneheim & Lundman 2004). Efter att 
båda författarna på var sitt håll läst artiklarna noggrant flera gånger och försökt att fånga innehållet, 
gjordes anteckningar för att få fram meningsbärande enheter. Författarna färgkodade med olika 
färger meningsbärande enheter i artiklarna som resulterade i fem underkategorier och en 
huvudkategorier. Meningsbärande enheter i texterna har identifierats, som koncentrerades, dessa 
kodades och sorterades för att leda fram till underkategorier och slutligen till en huvudkategori. 
Exempel på meningsbärande enheter, koncentrerade enheter, koder, underkategorier och 
huvudkategori visas i Tabell 1.  

Tabell 1.  Exempel på analysprocessen i innehållsanalysen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Koder Underkategori Huvudkategori 

“It has changed my 

understanding. Being a 

leader does not mean 

simply pushing people 

to do things. There are 

many ways, especially 

communication skills, 

that will help me to be 

a good leader” 

Sjuksköterskans 

ledarskap handlar bland 

annat om att ha god 

förmåga att 

kommunicera 

Att vara en ledare 

kräver god 

kommunikationsför

måga 

Att ha förmåga 

att kommunicera 

Sjuksköterskans 

ansvar att leda 

komplex 

omvårdnad 
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“XXX trained me with 

medication and she 

stayed with me until 

she saw that I was 

confident enough to do 

it myself...she would 

never let anybody go 

unless she thought they 

could..” 

Sjuksköterskan 

undervisar 

omvårdnadspersonal för 

att utföra delegerade 

sjuksköterskeuppgifter 

Sjuksköterskan roll 

att undervisar 

omvårdnadsperson

al att utföra 

omvårdnad 

Att undervisa 

omvårdnadspers

onal 

                                                               

Forskningsetiska aspekter 

Forskarens frihet att bedriva forskning är en viktig faktor för att nå ny kunskap. Friheten av att 
forska innebär även ett ansvar (Vetenskapsrådet (VR) 2017). I valet av forskningsmetod måste 
forskaren värdera den nya kunskapen mot den risk som de människor som forskningen bedrivs 
på utsätts för.  

I Hälso- och sjukvårdslagen om etisk prövning står det att studier som avser människor skall ha 
godkänts av en etisk kommitté samt utförts med respekt för människovärde och hänsyn tagits 
till grundläggande rättighet samt frihet (SFS 2003:460). Enligt Forsberg och Wengström (2015, 
s. 69) bör etiska övervägande göras innan arbetet med en litteraturstudie påbörjas. 
Informationskravet innebär att studiernas forskare har informerat om syftet av forskningen som 
ska bedrivas. De deltagande i det inkluderade studierna i vår litteraturstudie har varit 
informerade samt gett sitt skriftliga samtycke för deltagande till studierna som använts. 
Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i en studie själv har fått bestämma över sin 
medverkan. Samtliga studier har godkänts av etiska kommittéer. Enligt offentlighets- och 
sekretesslag framgår det att uppgifter som behövs för forskningsändamål får lämnas ut om det 
kan säkerställas att den enskilde ej riskerar att skadas (SFS 2009:400). För att hålla en god 
forskningssed krävs att forskaren har följt de forskningsetiska principerna. Enligt 
Vetenskapsrådet (2017) innebär att hålla en god vetenskaplig kvalité att det behövs en 
helhetsbedömning av studien. Den vetenskapliga kvalitéten bedöms av alla egenskapernas 
äkthet, kvalitet, precision och etik samt kraven på god forskningsetik. En rapport kan uppvisa 
låg vetenskaplig kvalité genom bias, felaktigt använda metoder eller systematisk utelämnande 
observationer. I den här studien har alla valda artiklar kvalitetsgranskas enligt SBU:s mall för 
kvalitativ forskningsmetodik (2017). 

Dokumentation av forskningsprocessen har utförts på ett sätt så andra forskare kan ta vid och 
använda forskningsunderlag som utgångspunkt för nya vetenskapliga studier. En noggrann 
beskrivning av analysarbetet stärker resultatets tillförlitlighet. I vilken utsträckning resultatet 
kan överföras och appliceras på andra handlar om överförbarhet (Lundman & Hällgren-
Graneheim 2017, ss. 231-232). Trovärdigheten i kvalitativa studier granskas utifrån fyra 
begrepp: giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. För att uppnå trovärdighet 
behöver forskarna kritiskt granska studien utifrå dessa fyra olika begrepp. Giltighet handlar om 
att redovisa datainsamlingen och analysen på ett representativt och trovärdigt sätt, det är även 
nödvändigt för att stärka resultatets tillförlitlighet. Överförbarhet handlar om i vilken 
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utsträckning resultatet är applicerbart på andra grupper eller till andra situationer. Delaktighet i 
samband med datainsamling innebär att forskaren vid intervjuer är medskapare av texten 
(Lundman & Hällgren-Graneheim 2017, s. 230).   

Förförståelse 

Förförståelse menas den kunskap som forskaren har med sig in i studien (SBU 2017). 
Förförståelsen kan vara tidigare erfarenheter, kunskap och förutfattade meningar (Lundman & 
Hällgren-Graneheim 2017, s. 230). Förförståelsen kan minska öppenheten till ny forskning, 
begränsa och färga datamaterialet i studien. Det i sin tur påverkar studiens kvalitét. För att 
minska risken för att förförståelsen ska påverka har författarna till den här studien eftersträvat 
ett objektivt förhållningssätt till vald litteratur. För att tygla förförståelsen har författarna 
genom diskussioner med varandra försökt att öka medvetenheten om förförståelsen och sätta 
den åt sidan för att ha ett öppet förhållningssätt till vald litteratur. Källor och referenser som 
används har presenterats med en tydlig hänvisning till korrekt källa för att öka tillförlitligheten 
och följa god forskningssed. 

RESULTAT 
 
Resultatet presenteras via fem underkategorier som besvarar studiens syfte, som är beskriva hur 
litteraturen återger sjuksköterskans ledarskap i hemsjukvård i kommunens äldreomsorg. Att ha 
kompetens som ledare; Att ta ansvar för omvårdnaden; Att ha förmågan att kommunicera; Att 
undervisa omvårdnadspersonal; Att handleda patienter och närstående (Tabell 2). 
Underkategorierna fördes samman i en huvudkategori: Sjuksköterskans ansvar att leda komplex 
omvårdnad.  

Tabell 2.  Kategorier och underkategorier 

Underkategori Huvudkategori 

Att ha kompetens som ledare  

 

 

Sjuksköterskans ansvar att leda komplex 

omvårdnad 

Att ta ansvar för omvårdnaden 

Att ha förmågan att kommunicera 

Att undervisa omvårdnadspersonal  

Att handleda patienter och närstående 
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Sjuksköterskans ansvar att leda komplex omvårdnad 

Att leda komplex omvårdnad som huvudkategori består av flera delar som handlar om 
sjuksköterskans ledarskap att vårda äldre patienter i hemmet med olika vårdbehov. Ordet 
komplex framkom i flera artiklar när sjuksköterskorna beskrev sitt ledarskap av omvårdnad och 
genom samarbetet i teamet. Ordet komplex i ett sammanhang av att vara komplicerad och bestå 
av flera delar. Patienter i kommunens hemsjukvård kan vara multisjuka och att vårdas i hemmet 
ger en avancera vårdmiljö. 

Att ha kompetens som ledare 
Karlsson, Ekman och Fagerberg (2009) beskrev sjuksköterskans kompetens som bred och att 
sjuksköterskan förväntades kunna besvara frågor från patienter, närstående och 
omvårdnadspersonal gällande diagnoser, symtom och behandling. Sjuksköterskan förväntades 
ha ett gott självförtroende och att arbetet i hemsjukvård krävde yrkeserfarenheter och mod att 
våga arbeta självständigt.   

Sjuksköterskor såg sig själva som ledare och ansvara för ledarskapet (Josefsson & Hansson 
2010).  De flesta i studien kände att de var motiverade till att öka sin kompetens inom ledarskap 
och på så vis nå en högre förmåga att medverka vid beslutsfattning. Majoriteten av 
sjuksköterskorna upplevde att deras ledarskapsutveckling var bristfällig. De flesta 
sjuksköterskor angav att det inte fanns någon organiserad handledning för sjuksköterskor, i 
form av rådgivare, handledare eller mentorer. Fiset, Luciani, Hurtubise och Grant (2017) 
beskrev att de flesta sjuksköterskor i deras studie hade lite utbildning i ledarskap och att de 
ledarskapsegenskaper som de har, hade utvecklats genom informellt mentorskap, handledning 
och stöd från andra kollegor. 

Haycock-Stuart, Baggaley, Kean och Carson (2010) rapporterade att sjuksköterskor i 
kommunen ofta kände sig osynliga och att det krävdes ett starkt ledarskap för att motverka 
detta. 

Att arbeta självständigt och oberoende av andra uppskattades av sjuksköterskorna i kommunen, 
som menade att de oftast fick klarar sig på egen hand. De sa även att det inte fanns någon 
ledarskapskultur inom kommunens äldreomsorg. En brist på synligt ledarskap kan göra att 
sjuksköterskan utvecklar egna ledarskapskvaliteter utifrån de krav som ställs (Haycock-Stuart 
et al. 2010). Sjuksköterskor upplevde att andra professioner lyssnade till dem och hade respekt 
för deras beslut gällande patienter som hastigt fått ett förändrat omvårdnadsbehov (Karlsson, 
Ekman & Fagerberg 2009). 

Carlsson et al. (2013) beskrev sjuksköterskans arbete i hemsjukvården som avancerad, komplex 
och att det sträckte sig utanför de tekniska kunskaperna som krävdes. Det krävdes även ett brett 
kunskapsfält inom omvårdnad och sjukdomar. Sjuksköterskorna beskrev även arbetet som 
mångfacetterat, för att arbeta med äldre människor inom hemsjukvården innebar både att arbeta 
preventivt, kurativt och palliativt.   

Arbetet inom hemsjukvård kräver kunskap inom somatisk och psykiatrisk vård, att ha 
erfarenhet från sjukhusvård ansågs vara önskvärt. Sjuksköterskan måste kunna fatta rätt beslut 
och oftast är de ensamma vid hembesök. Sjuksköterskor kände att de hade bristande 
medicinska kunskaper och tekniska färdigheter, de önskade att förbättra sina kunskaper inom 
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psykiatri, demens, medicintekniska hjälpmedel och hantera existentiella frågor. För att skaffa 
sig nödvändig kunskap tog de kontakt med kollegor som arbetade på sjukhus vid 
specialistavdelningar, de läste riktlinjer, konsulterar läkare och gick om möjlighet gavs på 
utbildningar (Furåker 2012). 

Att ta ansvar för omvårdnaden 
Samarbetet mellan olika aktörer i omvårdnadsteamet var en stor del av sjuksköterskans dagliga 
arbete. Sjuksköterskan ledde omvårdnaden och ansvaret för att leda omvårdnaden ansågs enligt 
sjuksköterskor vara ett stort ansvar (Josefsson & Peltonen 2015). Carlsson, Rämgård, Bolmsjö 
och Bengtsson (2013) beskrev sjuksköterskan som gruppledare och administratör för 
omvårdnad då sjuksköterskan inte fullt ut deltog i den patientnära omvårdnaden då den utfördes 
av omvårdnadspersonal. Resultatet stöds av Norell, Ziegert och Kihlgren (2013) som visade att 
62 procent av sjuksköterskans arbete utfördes av omvårdnadspersonal som delegerad 
hemsjukvård och 38 procent av arbetet utfördes av sjuksköterskor. 

Josefsson och Hansson (2010) visade att 59 procent av sjuksköterskorna såg sig själv som en 
ledare för en liten grupp. Sjuksköterskans arbete påverkade samarbetet i teamet med 
artbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal. Teamarbetet var en stor del av 
sjuksköterskans arbete (Josefsson & Peltonen 2015). Norell, Ziegert och Kihlgren (2013) 
visade att koordinera arbetet innefattade 16 procent av sjuksköterskans dagliga arbete i 
hemsjukvården. Den koordinerande funktionen handlade om att förmedla information om 
behandlingar både till patienten och till teamet för att leda omvårdnaden kring patienten 
(Gustafsson, Fagerberg & Asp 2010; Venturato & Drew 2010). Teamarbetet förbättrades 
avsevärt, enligt omvårdnadspersonalen, när den ansvariga sjuksköterskan för patienten var i 
tjänst (Heath 2010).  När rollerna i teamet runt patienten var tydliga och att teamets inriktning 
var omvårdnad upplevde sjuksköterskorna att teamets engagemang ökade. 

För att ge patienten bästa möjliga vård behövdes allas kunskaper i teamet tas tillvara på. 
Sjuksköterskan förväntades skaffa sig ny kompetens inom olika områden och även lära sig från 
andra professioner i teamet runt patienten. Fiset et al. (2017) menade att sjuksköterskor 
skattade ledaregenskaper som att främja teambildning medelhögt och högt. 

Sjuksköterskan förväntades vara ”spindeln i nätet”, som samordnade insatser runt patienten, 
både omvårdnadsmässiga och medicinska. De upplevde att de hade ett stort ansvar och ofta fick 
utföra arbetsuppgifter som inte föll in under deras ansvarsområde. Det skapade frustration. Det 
togs för givet att sjuksköterskan skulle vara flexibel och anpassa sig efter andra (Karlsson, 
Ekman & Fagerberg 2009). Det styrks av Heath (2010) som beskrev sjuksköterskans roll som 
komplex, där sjuksköterskan förväntades vara flexibel och kunna utföra flera arbetsuppgifter 
samtidigt. 

I sjuksköterskans ansvar ingick att vara ett stöd för omvårdnadspersonalen. Att vara ett stöd 
innefattade att svara an på behov och problem som personal upplevde. Sjuksköterskan 
informerade och instruerade omvårdnad. Sjuksköterskans ledarskap ökade patientens 
välmående och omvårdnadspersonal upplevde en lättnad att veta att sjuksköterskorna fanns 
tillgänglig för att ge stöd när det behövdes (Heath 2010). Sjuksköterskan gav stöd och var en 
ledare för omvårdnadspersonalen och borde ta sig an den informella ledarskapsrollen för att ta 
ansvar för patientens omvårdnad (Gustafsson, Fagerberg & Asp 2010). Norell, Ziegert och 
Kihlgren (2013) visade att stödja var den funktion som sjuksköterskor prioriterade och lade 
mest tid på under en arbetsdag, ca 36 procent av en arbetsdag.  
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Äldre personer som är multisjuka kan behöva stöd och hjälp av teamet dygnet runt. Nattetid 
handlade sjuksköterskornas arbete om att vara en stödjande ledare med en medicinskt 
rådgivande och övervakande funktion av hemsjukvårdens patienter. Gustafsson, Fagerberg och 
Asp (2010) visade att sjuksköterskor som arbetade nattetid, hade som viktigaste funktion att 
vara en stödjande ledare för omvårdnadspersonalen. 

Att ha förmåga att kommunicera 
Kommunikation var kärnan i sjuksköterskans arbete i kommunen. Fiset et al. (2017) visade att 
en av de främsta ledaregenskaperna som sjuksköterskor behövde för att leda var en 
kommunikativ förmåga. Vikten av att ha förmåga att kommunicera och vara ärlig i sin 
kommunikation beskrev även Venturato och Drew (2010). Vidare skriver Venturo och Drev 
(2010) att sjuksköterskor såg kommunikationen som en stor del av deras yrkesroll och där en 
god kommunikation säkerställde informationsöverföringen mellan olika instanser. 

Furåker (2012) rapporterade att sjuksköterskor upplevde samtal med svårt sjuka patienter och 
deras närstående som komplex och svår. De upplevde att det var en svår balansgång att vara 
personlig men inte privat, det främst inom palliativ vård. 

Att kommunicera med patienter som inte ville åka till sjukhus eller ta sina mediciner menade 
sjuksköterskor var svårt. Några sjuksköterskor kände att de hade en bristfällig kommunikativ 
förmåga (Furåker 2012). Kommunikation var ett verktyg som sjuksköterskor använde för att 
minska patientens rädsla eller för att bygga upp ett förtroende (Nilsson, Lundgren & Furåker 
2009). Det visade även Furåker (2012) där sjuksköterskor menade att social kompetens och 
kommunikation var en stor del i vårdprocessen, där sjuksköterskor måste bära med sig att 
individer mottar information på olika sätt. Sjuksköterskor upplevde frustration när kollegor på 
sjukhuset endast informerar omvårdnadspersonalen när patienten skrevs ut från sjukhuset, ändå 
förväntades sjuksköterskan veta vad som behövdes göras när patienten kommit hem (Karlsson, 
Ekman & Fagerberg 2009). 

Att undervisa omvårdnadspersonal 
En del av sjuksköterskornas arbete handlade om att leda, undervisa och delegera personalen för 
att utföra sjuksköterskeuppgifter. Norell, Ziegert och Kihlgren (2013) visade att ge information 
och undervisning stod för 1,9 procent av sjuksköterskans dagliga arbete i hemsjukvården, i 
jämförelse med 1,7 procent på ett äldreboende. Resultatet visade att sjuksköterskorna var 
oroade över att personalen som utförde sjuksköterskeuppgifter via delegering saknade 
tillräckligt kunskap för att utföra uppgifterna. En bristande kunskapsnivå hos 
omvårdnadspersonal som utförde uppgifterna kunde leda till en bristande patientsäkerhet. 
Sjuksköterskorna påpekade att det kunde härledas till ett bristande ledarskap, då det inte fanns 
en tydlig arbetsbeskrivning för omvårdnadspersonal som skulle utföra sjuksköterskeuppgifter 
(Berland, Holm, Gundersen & Bentsen 2012).   

Nilsson, Lundgren och Furåker (2009) visade i en studie som handlade om sjuksköterskans 
dagliga arbete, att en stor del av arbete innebar att informera och undervisa patienter om 
sjukdomar och behandlingar. Sjuksköterskorna beskrev att i vissa situationer i mötet med 
patienten använde de sina pedagogiska ledarskapskunskaper för att informera patienten och 
närstående om vården som skulle utföras (Karlsson, Ekman & Fagerberg 2009). Heath (2010) 
visade att om sjuksköterskans ledarskap uppfattades som ett gott ledarskap av 
omvårdnadspersonalen genererade det en högre tillfredsställelse och skapade en känsla av 
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empowerment. Sjuksköterskans ledarskap genom undervisning av omvårdnadspersonal hade 
positiva effekter på patienternas välmående (Heath 2010). 

Att handleda patienter och närstående 
Sjuksköterskorna upplevde att ansvaret för omvårdnaden av patienten var ett stort ansvar 
(Josefsson & Peltonen 2015). Studien visade att sjuksköterskans förmåga att leda patientens 
omvårdnad genom att ta beslut om vården, var en avgörande faktor för om patienten skulle 
stanna hemma för vård eller åka till sjukhus (Heath 2010). Att ge patienten stöd handlade enligt 
sjuksköterskorna om att vara flexibel och anpassningsbar (Karlsson, Ekman & Fagerberg 
2009).  
 
Josefsson och Peltonen (2015) rapporterade att sjuksköterskan var patientens företrädare i 
vården genom att koordinera omvårdnaden och samverka inom teamet. När sjuksköterskans 
kunskap om patienten inte togs hänsyn till av andra kollegor eller läkare kände sig 
sjuksköterskorna nedvärderade (Karlsson, Ekman & Fagerberg 2009). Heath (2010) visade att 
sjuksköterskans ledarskap hade en direkt påverkan på livskvaliteten för patienten genom att 
sjuksköterskan bidrog till en patientsäker miljö i hemmet. Josefsson och Peltonen (2015) 
betonade att kontinuitet i det patientnära arbetet skapade en trygghet hos patienten och en 
säkrare vård i hemmet. 
 
För att ge stöd till patienter och anhöriga krävdes det att sjuksköterskan var flexibel och 
skicklig men även hade pedagogiska kunskaper för att ge patienten anpassad information 
(Karlsson, Ekman & Fagerberg 2009). Sjuksköterskans undervisning hjälpte till att stödja 
patientens förståelse och beslutfattning. Sjuksköterskan undervisade och informerade patienten 
och närstående om vården och behandlingar (Nilsson, Lundgren & Furåker 2009). 

Sjuksköterskor i hemsjukvården såg sig som gäster i patientens hem, där de fick be om tillåtelse 
att få komma in. Patienter i hemmet upplevdes få bestämma mer över sin vård och själva få 
avgöra om de vill åka till sjukhuset för vård (Furåker 2012). 

Att leda och vara ansvarig för omvårdnaden inom kommunens äldrevård menade 
sjuksköterskorna var mer komplext jämfört med inom akutsjukvården. Det krävdes mer än 
tekniska färdigheter, då sjuksköterskan behövde se helheten i mötet med patienten (Carlson et 
al. 2014). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Den här studien är en litteraturstudie av kvalitativa och kvantitativa studier. Syftet var att 
undersöka sjuksköterskans ledarskap i kommunens äldreomsorg. Författarna försökte att fånga 
fenomenet ledarskap, något som med fördel kan beskrivas med en kvalitativ ansats för att få 
beskrivande kunskap om fenomenet. Kvalitativ forskning används för att få en djupare 
förståelse av fenomenet något som en kvantitativ forskning inte kan fånga i sina studier. 
Genom att använda sig av både kvalitativa studier och kvantitativa studier i diskussion kan det 
ge en ökad förståelse när tolkning av resultaten görs (SBU 2017).  
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Valet av syfte och frågeställning kan ses som bred då ledarskap är ett brett ämnesområde samt 
att hemsjukvården styrs och organiseras olika både i olika delar av Sverige och utomlands. 
Dock fanns behovet av ett bredare syfte, då ämnet är relativt outforskat. Frågeställningen i vår 
studie om sjuksköterskans ledarskap i kommunens hemsjukvård har styrt valet av databaser och 
författarna har valt att hålla sig inom ämnesdatabaserna inom vård och medicin. Då ingen 
enstaka databas skulle kunna tillhandahålla all information inom valt område behövdes 
sökningarna göras i flera olika databaser. Författarna har valt databaser utifrån vilka databaser 
som förväntades ha samband med sjuksköterskor och ledarskap. SBU (2017) menar att sökning 
ska ske i minst två databaser. I denna studie har sökning gjorts i tre databaser, vilket tordes ses 
som en styrka. Ett 

Litteratursökningen innefattade en systematisk del och en manuell sökning. Den systematiska 
sökningen redovisas i bilaga 1. Den systematiska sökningen resulterade i sex artiklar och den 
manuella sökningen resulterade i sju artiklar. Författarna valde att inledningsvis göra en 
systematisk sökning med strikt dokumentation över sökningen. Det var svårigheter att hitta 
sökord då det fanns många olika definitioner och söktermer av hemsjukvård. Författarna 
använde sig av Swedish MeSh och diskuterade relevanta sökord med forskare som har 
mångårig dokumenterad erfarenhet av forskning. Ett exempel som författarna stötte på var när 
sökningen gjordes på valda sökord: nurse, home care services, leadership, som resulterade i 
många träffar. Men när nurse ersattes med registered nurse blev sökningen inga träffar. Samma 
sak blev när sökningen home care services ersattes med home care, blev antalet träffar olika 
många. Många av artiklarna som kom upp på den systematiska sökningen fokuserade på 
enhetschefens ledarskap något som var ett av exklusionskriterierna. Därför valde författarna att 
granska referenslistor till de valda artiklar i den systematiska sökningen för att hitta relevanta 
artiklar som passade studiens syfte och inklusionskriterier. Då antalet artiklar som användes var 
13 togs en diskussion i seminarium med handledare om antalet artiklar. Beslutet togs att inte 
kalla studien för en systematisk litteraturöversikt, då den systematiska delen med antal artiklar 
var färre än den manuella sökningen.  

Trovärdigheten i vår studie anser vi ökar när flera olika databaser har använts för att få en 
bredare översikt inom det valda sökområdet. Dock kan tiden för sökningen i databaserna ses 
som en negativ del i trovärdigheten då det finns en tidsbegränsning utförandet av en 
magisteruppsats (Polit & Beck 2012, s. 77). Valet av att begränsa sökningarna på artiklar inom 
valda språk engelska och svenska på grund av författarnas språkförbristning kan vara 
förhindrande, då det kan finnas publicerade värdefulla studier på andra språk som ha påverkat 
resultatet av vår studie. Dock kan återigen tidsbegränsningen i vår studie och den kostnaden för 
översättning av artiklar ses över om studier på andra språk skulle ha inkluderats och behöva ha 
översatts till svenska något som inte författarna bedöms som rimlig i den här studien. Dock kan 
författarnas fria översättning från de engelska artiklarna diskuteras då de kan innebära ett 
tolkningsfel i resultatet. 

Författarna har valt att använda en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman & Hällgren-
Graneheim (2017, s. 219). Det används för att analysera stora mängder text och identifiera 
skillnader och likheter i texter. Författarna ansåg att det var en lämplig metod att använda för 
den här litteraturstudien. Innehållsanalys innebär att forskaren genom läsning av en text flera 
gånger identifierar meningsenheter som sedan kodas in i kategorier. Inget material får 
exkluderas eller hamna mellan två kategorier eller med fördel hamna i en kategori när den till 
exempel skulle var i två kategorier. Upplevelsen av ledarskap kan variera från individ till 
individ och därför användes kvalitativ innehållsanalys för att belysa likheterna och skillnaderna 
i forskningsämnet ledarskap. Att placera de färgamarkerade meningsbärande enheterna i 
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texterna under teman var en process som tog långt tid och det krävdes en del justeringar av 
kategorierna under processens gång. Författarna arbetade tillsammans fram kategorierna genom 
att diskutera och utbyta erfarenheter vilket innebär att variationen i upplevelserna i texten ökar. 
Det ökar tillförlitligheten i resultatet. Författarna diskuterade sedan kategorierna tillsammans 
med handledaren. Handledaren har varit ett stort stöd som en expert inom området och en 
kritiker för att säkerställa att inte tolkningar och förförståelse har spelat in. Arbetet tillsammans 
och med handledaren kan ses om en ökad tillförlitlighet i vår studie. En diskussion kring 
kategorierna kan vara om de valda kategorierna är för breda eller för smala. Risken med en för 
bred kategori är att innehållet blir ohanterbart och stort, risken med en för smal kategori är att 
själva meningen och syftet kan gå förlorad. En huvudkategori bildades som författarna anser 
täcker alla underkategorier väl.  
 
En kvalitativ innehållsanalys kan genomföras på olika tolkningsnivåer. Varje text har ett 
manifest och ett latent innehåll, det manifesta innehållet är det uppenbara innehållet, är textnära 
och uttrycks i form av kategorier. Det latenta innehållet är det underliggande budskapet i 
texten, det som inte direkt uttrycks utan det som kan utläsas mellan raderna. Det latenta 
innehållet presenteras i form av teman (Lundman & Hällgren-Graneheim 2017, s. 221). 
Författarna i studien har valt att utifrån studiens syfte låtit analysen fokusera på det manifesta, 
textnära innehållet då vi har haft i avsikt att inte tolka texterna. Materialet har analyserats 
induktivt, vilket innebär att texten har analyserats så förutsättningslöst som möjligt 
(Graneheim, Lindgren & Lundman 2017, s. 30). Författarna arbetar inom forskningsfältet 
hemsjukvård och har försökt vara så neutrala som möjligt till innehållet i texterna och sätta sin 
förförståelse åt sidan. Det kan dock inte uteslutas att författarnas förförståelse har påverkat 
själva tolkningen av det beskrivna resultatet. Författarna har hanterat texten så som forskarna 
har använt den och där har författarna tolkat texten men inte försökt att tolka om den. Vi anser 
att studien håller en låg abstraktionsnivå och låg nivå av tolkande. Författarna har därför valt att 
inte bilda teman då teman är svåra att fånga (Graneheim, Lindgren & Lundman 2017, s. 32). 
Genom analysprocessen har författarna valt att hålla sig textnära, för att inte genom sin 
förförståelse tolka texten, en viss tolkning har ändå gjorts för att inte riskera att helheten går 
förlorad (Lundman & Hällgren-Graneheim 2017, s. 222).  
 
Giltighet i resultatet handlar om hur väl den insamlade datan täcker i kategorierna. Studiens 
pålitlighet kan styrkas genom att den finns väl beskriven och dokumenterad och kan 
reproduceras. Överförbarheten i studien är begränsad för att underlagt av antal artiklar är litet 
till urval. Dock är ungefär hälften av de valda artiklarna i den här studien baserade på svensk 
forskning något som ökar tillförlitligheten i vår studie men för att göra resultatet mer trovärdigt 
och mer tillförlitligt och överförbart bör en liknande studie genomföras i större omfattning med 
deltagare från olika kommuner i landet representerade. Urvalet från de valda svenska artiklarna 
kommer från medelstora städer i södra Sverige. Det finns stora geografiska skillnader i landet 
därav bör framtida studier vara i större omfattning och även inkludera små och stora kommuner 
i Sverige. Författarna anser att sjuksköterskans ledarskap i kommunens äldreomsorg inte är 
tillräckligt beforskat och det visar sig i vår studie då det finns få artiklar som belyser vårt 
forskningsämne. Fler artiklar kunde hittats om författarna hade valt att använda artiklar från 
närliggande forskningsområden som till exempel sjuksköterskans ledarskap på kommunens 
äldreboende.  
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Resultatdiskussion  
Forskningsfältet ledarskap i kommunens äldreomsorg valdes för att beskriva sjuksköterskans 
roll som ledare återges i litteraturen, för att få en bild om hur vården leds av sjuksköterskan. 
Här kommer huvudfynden från resultatet att diskuteras. Resultatet visade att sjuksköterskan i 
hemsjukvården förväntades ha ett gott självförtroende att våga leda och ta på sig en 
ledarskapsroll i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan förväntades att införskaffa nödvändig 
kunskap och hålla sig uppdaterad. Sjuksköterskorna själva upplevde att teambildning, 
utvecklingsdagar, kurser och vidareutbildning var viktiga forum för att förbättra sin kunskap 
och på så vis främja ledaregenskaperna. En av de viktigaste ledaregenskaperna visade sig vara 
kommunikation, att ha en kommunikativ förmåga, där kommunikationen var rak, ärlig och 
tydlig. Där kommunikationen även var ett viktigt redskap för att förmedla trygghet. En stor del 
av sjuksköterskans arbete innebar att stötta och undervisa omvårdnadspersonal, men även 
handleda patienter och närstående, där sjuksköterskans pedagogiska ledaregenskaper var av stor 
vikt. En sjuksköterska som visade goda ledarskapsegenskaper generade en positiv inverkan på 
teamet runt patienten, men hade även en direkt positiv välgörande på patientens livskvalitet. 
Fynden kommer att diskuteras mot bakgrund av syftet. 
 
Resultatet visade att det var av stor vikt att den kunskap som finns i teamet tas tillvara. Ett gott 
teamarbete är viktigt för patientsäkerheten, genom att få patienten och omvårdnadspersonalen 
delaktig i vården och att den kunskap och kompetens som finns i teamet tas tillvara på ökade 
patientsäkerheten. Det styrks av Socialstyrelsen (2017) där det framkommer att 
patientsäkerheten ökade om omvårdnadspersonalen känner sig delaktiga och får uppskattning 
när arbetet utförs på ett säkert och gott sätt. I en studie från Kanada undersöktes 
sjuksköterskans olika ledarskapsstilar påverkade patient tillfredsställelsen samt 
patientsäkerheten (Wong, Cummings & Dusharme 2013). Resultaten visade att när rollerna i 
teamet var tydliga upplevdes ett större engagemang i teamet. När sjuksköterskan hade en 
relationsinriktad ledarskapsstil med omvårdnadspersonalen och andra medarbetare gav det ett 
positivt utslag i ökad patientsäkerhet och arbetstillfredsställelse, bättre kommunikation och 
teamwork. Patientsäkerhet mättes i lägre antal vårdrelaterade infektioner, mindre medicinska 
handhavandefel och lägre patient dödlighet. Resultatet styrks i en studie som syftade till att 
utbilda sjuksköterskor i ett ledarskapsprogram (Harahan et al. 2011). Efter genomgången 
ledarskapsprogram för sjuksköterskor på ett äldreboende visade det att relationen mellan 
sjuksköterskan och omvårdnadspersonal ökade och att även vårdkvalitén förbättrades. 
Sjuksköterskorna och omvårdnadspersonalen upplevde att ledarskapets möjligheter blev 
tydligare. För att erhålla ett väl fungerande teamarbete där god och säker vård utförs krävs det 
att alla i teamet arbetar mot samma mål. Att alla får känna sig delaktiga och att den kunskap 
som finns i teamet tas tillvara. Författarna anser att det är av stor vikt att alla arbetar 
tillsammans för patientens bästa, inte ”vi och dem”, utan vi tillsammans. Mindre team kan 
generera en ökad vårdkvalitet för att kontinuiteten kan ge en högre patientsäkerhet för att det 
mindre teamet skapar en vårdande vårdrelation. Resultatet visade att sjuksköterskan upplevde 
sig som spindeln i nätet, där sjuksköterskan var den som samordnade insatserna runt patienten, 
för att patienten skulle erhålla en så god och säker vård som möjligt. Det styrks av 
Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 
inom vård av äldre (2012) där sjuksköterskans roll i teamet beskrivs. Sjuksköterskan ska 
ansvara för att omvårdnadskompetens i teamet tas tillvara, där kommunikationen sker på ett 
respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Sjuksköterskans teamarbete kan knyta an till vald 
omvårdnadsteori Bondas caritativa ledarskapsteori som beskrivs i bakgrunden. Sjuksköterskan 
som ledare ska vara rak, ärlig och rättvis för ett erhålla förtroende från medarbetare och 
organisationen, det kräver ödmjukhet och styrka (Bondas 2003). Sjuksköterskan som är ledare 
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och omvårdnadsansvarig har ett ansvar att skapa relationer med medarbetarna och öka deras 
kompetens, på så vis ökar förutsättningarna att skapa en god vård. 
 
Resultatet visade att sjuksköterskan måste behärska kunskaper i kommunikation och kunskap i 
kommunikationen påverkar patientens inflytande i sin vård. Kommunikationen är en av 
sjuksköterskans viktigaste instrument för att samarbeta med omvårdnadspersonal och teamet 
något som framkom i flera studier i resultatet (Furåker 2012; Venturato & Drew 2010; Fiset et. 
al 2012). Att kommunikation är en del av sjuksköterskans ledarskap i hemsjukvården är en 
relevant slutsats att dra. Kommunikation innefattar att kommunicera med flera olika parter, 
både med patient och omvårdnadspersonal men även med övriga teammedlemmar runt 
patienten. Som författarna lyft tidigare, att samverka i mindre team ger möjlighet att främja 
kommunikationen om teamet utgår ifrån samma arbetsplats. Att kommunicera genom telefon 
och att inte ha personen framför sig kan leda till svårigheter att kommunicera, men om teamet 
utgår ifrån samma arbetsplats ges möjlighet att ge information och handledning direkt. Det ser 
olika ut över landet hur hemsjukvården och hemtjänsten har valt att placera sina arbetsplatser, 
tillsammans eller var för sig, det ser vi som negativt då vi anser att teamet bör sitta tillsammans. 
I dagens hemtjänst prioriteras tiden ute hos patienten och mindre tid ges till samverkan och 
handledning. När sjuksköterskan kommunicerar med omvårdnadspersonal är det av stor vikt att 
sjuksköterskan tänker på att omvårdnadspersonalen har begränsad kunskap och på så vis måste 
anpassa sitt språk för att inte missförstånd ska ske (Gustafsson, Fagerberg & Asp, 2010). Det 
anser författarna även gäller kommunikationen med patienter då patienterna kommer från olika 
bakgrunder och kulturer och behöver ha individanpassad information. Det styrks även av 
Socialstyrelsen (2017) som skriver att sjuksköterskan måste anpassa sig och sin 
kommunikation efter vem de har framför sig. Författarna anser att det är viktigt att 
sjuksköterskan har insikt om att kommunikationen är en sätt att överföra information mellan 
vårdgivare men att sjuksköterskan måste anpassa informationen efter mottagarens 
kunskapsnivå. Att anpassa informationen till rätt nivå kan ha en stor betydelse för att 
omvårdnadspersonalen och patienten ska ta till sig informationen och på så vis har en direkt 
betydelse för vårdens resultat. Språkbarriärer kan vara ett hinder för att uppnå en god 
kommunikation. Enligt Bäärnhielm (2013, ss. 313- 314) är viktiga framgångsfaktorer för en 
god kommunikation att språket hålls på en lika nivå och att det finns en gemensam förståelse 
mellan sjuksköterska och mottagare. I sjuksköterskans grundutbildning anser författarna av 
egen erfarenhet att det saknas utbildning i pedagogik för att få bra verktyg och förutsättningar 
för att skapa en god kommunikation mellan sjuksköterska och patient samt sjuksköterska och 
övriga professioner. Den pedagogiska delen av sjuksköterskans dagliga jobb i hemsjukvården 
var även delegeringar som ställer krav på att informationen uppfattas korrekt. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna var oroade över att personalen som utförde 
sjuksköterskeuppgifter via delegering saknade tillräckligt kunskap för att utföra uppgifterna. 
Sjuksköterskorna är beroende av att sjuksköterskeuppgifter delegeras ut då det själva inte har 
möjlighet att utföra alla åtaganden. Craftman, Von Strauss, Rudberg och Westerbotn (2012) 
visade att distriktssjuksköterskan överlag kände en osäkerhet till ansvaret att delegera. 
Sjuksköterskorna upplevde att det behövs mer utbildning till omvårdnadspersonalen inom olika 
sjukdomar för att stärka patientsäkerheten. En formell utbildning för personalen innan de 
anställs det skulle kunna bidra till att personal har rätt kompetent och sjuksköterskorna inte 
skulle behöva delegera. Craftman et al. (2012) beskriver i sin studie att sjuksköterskorna är 
missnöjda med ansvarsfördelning i delegeringen. Den som delegeras ska vara reellt kompetent 
för uppgifter som ska delegeras enligt (SFS 2017:30).  Det ställer krav på sjuksköterskan vid 
delegeringstillfället att bedöma lämplighet, att personen har tillräcklig kompetens och 
erfarenhet. Författarna anser att det finns en risk att delegeringar används för att det råder en 
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personalbrist med reell kompetens för uppgiften. Det gör att sjuksköterskan kan tvingas att ge 
delegering till personal omgående på grund av tidsbrist som kan vara i behov av ytterligare stöd 
och handledning innan formell delegering ges. Vår upplevelse är att sjuksköterskorna är väl 
medvetna om lagar och riktlinjer kring delegering men att det saknas ett organisatorisk stöd i 
att delegera. Med den befintliga lagen tillsammans med tydliga lokala riktlinjer kan det skapas 
förutsättningar för sjuksköterska att leda och att ansvara för delegering. En delegering som 
baseras på kunskap skapar möjligheter för en god och säker vård med hög kvalité. 
Sjuksköterskorna upplevde större säkerhet i att delegera när de hade gott om tid enskilt eller i 
mindre grupper för att kunna undervisa (Craftman et al. 2012). Det visar även här att det saknas 
för lite kunskaper i pedagogik hos sjuksköterskorna. En större kunskapsbank hos 
sjuksköterskorna kan bidra till att känna mer säkerhet i att delegera. I studien från Flöjt, LeHir 
& Rosengren (2014) visade att högre kompetens bidrar till ökad patientsäkerhet men även till 
att sjuksköterskorna känner sig tryggare i sitt ansvar att leda vården på bästa sätt. Att leda 
omvårdnaden genom information och utbildning och vara en stödjande profession ansåg 
sjuksköterskorna i hemsjukvården vara den del som det prioriteras högst i det vardagliga 
arbetet (Norell, Ziegert och Kihlgren 2013). Det anser författarna är viktigt att 
omvårdnadspersonal ser sjuksköterskans som en stödjande funktion som kan kontaktas för 
rådgivning och handledning. Det öppnar upp för en kollegial relation som bygger på tillit och 
kan öka samarbetet mellan professionerna.  
 
Patienter erbjuds möjlighet att vårdas i hemmet med hemsjukvård, tillsammans med den ökade 
andel multisjuka äldre bidrar till mer avancerad sjukvård i hemmet. Det samt att utvecklingen i 
den teknologiska utvecklingen gör hemsjukvård till en komplex avancerad vårdmiljö för 
sjuksköterskorna att arbeta i. Det tillsammans med ökade krav från patienterna och anhöriga 
som ställer högre krav på sjuksköterskor kompetens och arbetsledande roll i omvårdnaden. 
Resultatet visar att sjuksköterskor behöver ha kunskaper inom ett brett område för att möta 
hemsjukvårdens komplexitet. Sjuksköterskorna såg sig själva som ledare men ansåg sig inte ha 
tillräckliga kunskaper om ledarskap. Något som kan styrkas i Clark, Casey & Morris (2015) 
artikel att sjuksköterskor som har en vidareutbildning och upp till forskarnivå har utvecklat 
bättre kunskaper om ledarskap och hur de kan omsättas i den komplexa omvårdnaden. Dagens 
sjuksköterskor behöver inte bara ha kunskaper om dagens hälso och sjukvård utan det behövs 
kunskaper om att leda för att öka vårdens kvalité och säkerhet (Clark, Casey & Morris 2015). 
Kvalificerade och specialistutbildade sjuksköterskor är centrala för utvecklingen av 
äldreomsorgen. Syftet med Josefsson, Sonde och Wahlins (2008) studie var att beskriva hur 
sjuksköterskor själva upplevde behovet och möjligheten till kompetensutveckling. Majoriteten 
av sjuksköterskorna upplevde att kompetensutveckling krävde bättre förutsättningar. Hälften av 
sjuksköterskorna hade inte fått betald ledighet i syfte att fortbilda sig under de senaste åren. Det 
framkom att sjuksköterskorna inte upplevde att de hade något behov av att vidareutbilda sig, 
vilket överraskade författarna då relativt få av sjuksköterskorna hade en specialistutbildning.
  

I resultatet framkom det att sjuksköterskor i hemsjukvård såg sig som ledare och var 
motiverade till att öka sin kompetens ytterligare inom ledarskap. De önskade stöd i från 
organisationen, vilket styrks av en svensk studie av Flöjt, Le-Hir och Rosengren (2014) där 
resultatet visade att professionella egenskaper såsom ledarskapsfärdigheter måste prioriteras av 
chefer och ledning. Sjuksköterskorna upplevde att stöd från chefer krävdes för att förbättra 
patientsäkerheten. För att utveckla sjuksköterskans färdigheter föreslogs temadagar, 
teambildande aktiviteter och interna utbildningar i avancerad omvårdnad. Sjuksköterskorna i 
studien framhävde att ledningen måste fokusera på specifika och krävande områden inom 
hemsjukvård, för att sjuksköterskorna skulle kunna öka möjligheten att utföra en god och 
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patientsäker vård. Sjuksköterskor framhävde vikten av ett välfungerande samarbete mellan 
kollegor i teamet runt patienten. Det för att utveckla egna färdigheter, öka sin kompetens och 
för att öka patientsäkerheten. Vidare uttryckte sjuksköterskorna att det fanns organisatoriska 
hinder för fördjupa och utveckla sina kunskaper, såsom brist på ekonomiska resurser och tid. 
Sjuksköterskorna såg möjligheten till vidareutbildning som ett redskap att förbättra sina 
ledarskapsfärdigheter och att höja kvaliteten på vården. I Kompetensbeskrivningen för 
sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre (2012) står det att 
sjuksköterskan ska verka för att forskning och utveckling av verksamheten. Författarna anser 
att om det ska vara möjligt krävs det att sjuksköterskan får möjlighet till vidareutbildning och 
fortbildning. Finnback, Skovdahl, Störe-Blixt och Fagerström (2011) har i en artikel intervjuat 
chefer och politiker angående vad dem anser behövs för att skapa goda förutsättningar för en 
god äldreomsorg nästa årtionde, visar resultatet av studien att det behövs en fördjupad 
kompetens hos sjuksköterskor för att vårda äldre människor med komplexa vårdbehov. 
Teoretisk och praktisk kunskap på en avancerad nivå men även kulturell kunskap behövs. Det 
visar att organisationen har identifierat framtidens behov och analyserat vilken kompetens som 
behövs för att möta framtidens vård.  

Hållbar utveckling 
För att bidra till en hållbar utveckling måste specialistsjuksköterskans kompetensområde 
uppmärksammas.  Ur en hälsoekonomisk synvinkel handlar hållbar utveckling om att vara 
kostnadseffektiv samtidigt som att tillhandahålla de kliniska resurserna (KTH 2017). Genom 
sjuksköterskans kompetens och ledarskap kan risker identifieras och undvikas genom 
riskanalyser och handlingsplaner. Det kräver att sjuksköterskans kompetens i hemsjukvården 
synliggörs. En specialistsjuksköterska i hemsjukvården med bred erfarenhet och kunskap ska 
arbeta enligt kompetensbeskrivningen och göra hälsoekonomiska val i vård och behandling 
(Kompetensbeskrivning Distriktssjuksköterska 2008, s. 11). Specialistsjuksköterskor inom vård 
av äldre ska även identifiera riskfaktorer som är ett hot mot en god och säker vård men även 
arbeta systematiskt med att förhindra vårdskador (Kompetensbeskrivning 
Specialistsjuksköterska inom vård av äldre 2012). Patientsäkerhet innebär att patienten ska 
skyddas mot vårdskada (SKL 2017) Genom ett systematiskt patientsäkerhetsarbete med 
avvikelsehantering och riskanalyser med identifiering, åtgärder och uppföljningar skapas en bra 
förutsättning för patientsäkerhet. I en rapport från Socialstyrelsen (2018) där syftet var att 
undersöka hur bland annat brister i kompetens påverkar risken för vårdskada. Rapporten visar 
att en högre utbildningsnivå med bland annat specialistkompetens, längre erfarenhet i yrket 
förbättrar patientsäkerheten. Brist i kompetens kan minskad förmåga att förstå situationer och 
göra korrekta bedömningar. Fel eller otillräcklig kompetens graderas som en allvarlig risk 
enligt SKL (2017) 
 
I en studie från Irland där syftet var att undersöka brister i vården i kommunens äldreomsorg 
yttrar sig och vad de kostar samhället (Phelan, Mccarthy & Adams 2017). Resultat visade att 
om sjuksköterskan hade mindre än fem års erfarenhet som sjuksköterska var risken högre än 
den som hade längre yrkeslivserfarenhet att brister i vården inträffar. Den del av vården där det 
fanns flest brister var enligt sjuksköterskorna den förebyggande vården.  Riskbedömningen och 
åtgärderna för den äldre befolkningen visade att sjuksköterskorna i 71 procent missade att göra 
riskbedömningen och att göra uppföljningar stod för 63 procent (Phelan, Mccarthy & Adams 
2017).  Det som bedömdes vara en orsak bakom brister i vården var i 63 procent av fallen 
avsaknad av stöd. Resultatet i studien kan diskuteras utifrån distriktssjuksköterskans och 
specialistsjuksköterskor inom vård av äldres kompetensbeskrivning som innefattar att jobba 
hälsobefrämjande och att besitta kunskaper inom förebyggande vård. Specialistsjuksköterskor 
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ska även ha kunskaper och färdigheter att arbeta självständigt i team och leda 
omvårdnadsarbetet. (Kompetensbeskrivning Distriktssjuksköterska 2008; 
Kompetensbeskrivning Specialistsjuksköterska inom vård av äldre 2012). Det resultatet styrker 
att hemsjukvården handlar om komplex omvårdnad av äldre människor. Riskbedömningarna 
och uppföljningarna visar att det missades upp till som mest 74 procent något som i ett senare 
skede kan innebär lidande för människan, sjukhusvård och vårdskador som kostar samhället 
mycket pengar.  Genom att arbeta förebyggande med hälsa kan ohälsa identifieras i ett tidigt 
stadie och åtgärder kan sättas in. Något som ur ett hälsoekonomiskt och social perspektiv 
gynnar både den enskilda människan som skonas mot lidande och sjukvården belastas inte med 
sjukdomar som genererar vårdtillfällen och mediciner. Men betonar att det är den samlade 
kunskapen i vårdteamet som är viktigt (Phelan, Mccarthy & Adams 2017).   Författarna anser 
att hållbar utveckling borde var en större del av grundutbildningarna och 
specialistutbildningarna för sjuksköterskor. Det borde även stå med i kompetensbeskrivningen 
för sjuksköterskans olika verksamma kompetensområden. För att de teoretiska kunskaperna om 
hållbar utveckling ska hållas aktuella borde arbetsgivaren ta ett större ansvar om fortbildning 
inom området och hålla området uppdaterat.  
 
Författarna anser att ett tydligt ledarskap behövs när patienten flyttas från sjukhusvården till 
kommunen. Samtidigt som den äldre befolkningen ökar med ett komplext omvårdnadsbehov 
och med höga förväntningar på vad vården ska leverera. För att nå en hög kvalité på vården för 
patienten i hemmet behövs en sjuksköterska som leder omvårdnaden och som är patientens 
företrädare i vården. I kommunens hemsjukvård behövs sjuksköterskor som är specialiserade 
inom distrikt eller vård av äldre med många års erfarenhet för att uppnå en god patientvård med 
hög patientsäkerhet. Författarna anser att det är viktigt att lyfta fram specialistsjuksköterskans 
ledarskapsroll i hemsjukvården och göra ledarskapet synligt. För sjuksköterskan i 
hemsjukvården behöver ta sig an ledarrollen genom att skapa ett fungerande team runt 
patienten, stödja personalen i den patientnära omvårdnaden och bidra till utveckling genom 
effektiv kommunikation mellan teamet medlemmar för att uppnå vård med hög kvalité och 
patientsäkerhet. 
 

SLUTSATS 
 
Resultatet visar att sjuksköterskans roll som ledare i hemsjukvården är komplex och ställer 
höga krav på sjuksköterskan i en verksamhet som ständigt förändras. Allt fler blir äldre och 
vårdas i hemmet, omvårdnadsbehovet ökar vården blir mer avancerad. Sjuksköterskan som 
ledare för omvårdnaden behöver känna självförtroende i att leda. Sjuksköterskor anser att de 
inte förbereds tillräckligt för sin ledarskapsroll under sin grundutbildning till sjuksköterska. Det 
ges sällan möjlighet till utbildning att utveckla ledarskapsegenskaper till yrkesverksamma 
sjuksköterskor. Mer kunskap i ämnet ledarskap för sjuksköterskorna kan bidra till att skapa ett 
stödjande funktion i teamet.  
 

KLINISKA IMPLIKATIONER 
 
Den här studien belyser sjuksköterskans ledarskap i hemsjukvården inom vård av äldre. Studien 
kan användas av chefer och ledning inom den kommunala hemsjukvården för att få en 
fördjupad kunskap om sjuksköterskans ledarskap och hitta verktyg för att implementera 
kunskapen i verksamheten. Vidare forskning inom området genom en fördjupad undersökning 
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om sjuksköterskans ledarskap kan ge den äldre människan i hemsjukvården och vårdpersonalen 
ett ökat välbefinnande genom teamets stödjande funktioner.  Förslag på fortsatt 
utvecklingsarbete kan vara: 
 
● Vidare forskning om ledarskap för sjuksköterskor ger möjlighet för hemsjukvården att 

arbeta fram framgångsrika metoder  
● Vidare forskning genom intervjuer och observationer av sjuksköterskornas ledarskap i 

hemsjukvården 
● Information och undervisning till sjuksköterskor i hemsjukvården 
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