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Sammanfattning  

 

Hemsjukvård innebär vård som ges i patientens hem och omfattar medicinska insatser, 

rehabilitering, habilitering och omvårdnad. Vården genomförs av legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal eller av annan vårdpersonal som har blivit delegerad att utföra en 

särskild medicinsk uppgift. Många av sjuksköterskans arbetsuppgifter delegeras till 

omvårdnadspersonal. Ett behov har identifierats av att beskriva distriktssköterskors 

upplevelser av delegeringsarbetet och vad som kan påverka patientsäkerheten. Det är 

viktigt att belysa det här området för att få en ökad förståelse för distriktssköterskans 

ansvar och arbete med att säkerställa att patienter får en god och säker vård. Syftet med 

studien var att belysa distriktssköterskors upplevelser av att delegera medicinska 

uppgifter till omvårdnadspersonal inom hemsjukvården, med patientsäkerheten i fokus. 

En kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats gjordes. Individuella 

semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex distriktssköterskor och tre 

sjuksköterskor med delegeringsansvar inom den kommunala vården. För bearbetning av 

utvunnen data gjordes en innehållsanalys. Målet var att beskriva alla aspekter av 

innehållet som var relaterat till studiens syfte. Analysen resulterade i tio underkategorier 

och tre kategorier, Distriktssköterskans upplevelser av hur omvårdnadspersonalens 

attityd och kompetens påverkar patientsäkerheten, Distriktssköterskans upplevelser av 

delegeringsprocessens påverkan på patientsäkerheten och Distriktssköterskans 

upplevelser av verksamhetens påverkan på patientsäkerheten. Studiens resultat visar att 

distriktsköterskor anser att det måste få ta tid att förbereda omvårdnadspersonal inför 

delegeringar, men att den tiden tyvärr ofta saknas. Det som uppfattas problematiskt är en 

hög personalomsättning bland omvårdnadspersonalen, då det leder till förlorad 

kompetens. Det finns tankar om att det går att göra delegeringar patientsäkra om det finns 

en välfungerande delegeringsprocess, men akuta delegeringar och delegeringar som delas 

ut för att lösa personalbrist upplevs inte vara patientsäkra. Det krävs mer tid och resurser 

för att göra delegeringar patientsäkra. Både den delegerande distriktssköterskan och 

delegerad omvårdnadspersonal ska känna sig trygga och de medicinska arbetsuppgifterna 

ska kunna utföras med en hög säkerhet för patienterna.   

 

Nyckelord: Delegering, patientsäkerhet, hemsjukvård, distriktssköterska, upplevelser 
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INLEDNING 

Idag vårdas en stor grupp av patienter i hemmet med hjälp av hemsjukvård. Det blir allt 

vanligare att patienter vårdas i ordinärt och särskilt boende så långt det är möjligt, istället 

för på vårdinrättningar. Det råder brist på distriktssköterskor samt omvårdnadspersonal i 

kommunen, vilket ställer stora krav på vården, dvs att trots denna brist på ett säkert sätt 

leverera en god vård. Eftersom det inte finns tillräckligt med resurser för att 

distriktssköterskor ska kunna utföra alla de medicinska arbetsuppgifter som det finns 

behov av i hemsjukvården, så behöver arbetsuppgifter delegeras ut till 

omvårdnadspersonal i hemtjänsten. Det finns flera faktorer som kan riskera att äventyra 

patientsäkerheten vid medicinska delegeringar. Studiens syfte var att undersöka 

distriktssköterskans upplevelse av att delegera medicinska arbetsuppgifter till 

omvårdnadspersonal, med fokus på patientsäkerheten.  

 

BAKGRUND 

Hemsjukvård 

Socialstyrelsen (2008, s. 14,) beskriver att hemsjukvård omfattar medicinska insatser, 

rehabilitering, habilitering och omvårdnad som genomförs av legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal eller av annan vårdpersonal som har blivit delegerad att utföra en 

särskild medicinsk uppgift. Socialstyrelsen (2008, s. 26) förklarar vidare att 

omvårdnadspersonal innefattar undersköterskor och vårdbiträden. De utför 

huvudsakligen personlig omvårdnad och social service. Observation av patienters 

tillstånd som tyder på ohälsa samt rapportering till sjuksköterskan tillhör deras 

ansvarsområden. Deras arbete kan också bestå av sjukvård, dessa uppgifter får endast 

genomföras efter en delegering. Då får de som utför uppgiften samma ansvar som övrig 

hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Hemsjukvård förklaras som ”hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller 

motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över 

tiden.” (Socialstyrelsen 2008, s. 14). De medicinska och medicintekniska framstegen i 

kombination med minskat antal vårdplatser och vårdtider som varar allt kortare tid, har 

medverkat till att en allt större del av vård och omsorg bedrivs av kommunerna 

(Socialdepartementet 2010).  

 

Läkemedelsanvändningen ökar allt mer bland de som är 80 år eller äldre. Att en person 

behöver hjälp att hantera ordinerade läkemedel kan vara en av orsakerna till att behöva 

hemsjukvård. En stor del av hemsjukvårdens ansvar är att tillgodose patienters behov av 

läkemedelsbehandling (Socialstyrelsen, 2008 s. 52). Antalet äldre med många komplexa 

sjukdomar som är i behov av hemsjukvård blir allt fler, vilket leder till en ökad efterfrågan 

på sjuksköterskor. Bristen på sjuksköterskor i den kommunala hälsovården leder till en 

hög arbetsbelastning (Bystedt, Eriksson & Wilde-Larsson 2011, ss. 537-539). 
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Distriktssköterskans arbete 

Distriktssköterskan arbetar självständigt och i team och har som uppgift att leda 

omvårdnadsarbetet vid vårdandet av människor i alla åldrar och utvecklingsstadier. 

Distriktssköterskan ska ha teoretiskt kunskap och fördjupade kunskaper för att 

självständigt kunna utföra undersökningar och behandlingar. Kunskap ska finnas kring 

läkemedels egenskaper, användning, ordination och biverkningar. 

Distriktssköterskan ska självständigt kunna bedöma behovet av samt förskriva en del 

läkemedel. Utöver medicinsk kunskap och omvårdnadskunskap ska även 

distriktssköterskan ha en god insikt i ledarskapet. Detta innebär att arbeta för att nå 

resultat samt ha kunskap kring hur arbetet ska organiseras för att till exempel leda en 

mottagningsverksamhet och arbetet inom hemsjukvården (Distriktssköterskeföreningen i 

Sverige 2008, ss. 11-12).  

 

Distriktssköterskans kompetens utgör ett gott underlag vid arbetet inom hemsjukvården, 

där det finns ett stort behov av omvårdnadskunskap och förmåga att bedöma och planera 

farmakologisk och icke farmakologisk behandling (Björk & Brämberg 2014, s. 86). 

Distriktssköterskor har också ett ansvar när det kommer till arbetet med hållbar 

utveckling, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt (Svensk Sjuksköterskeförening 

2014). 

 

Delegering 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd står det att delegering innebär att någon 

som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och som är formellt kompetent för en medicinsk 

arbetsuppgift överlåter denna till en person som saknar den formella kompetensen för 

uppgiften. Delegering till personal ska vara skriftlig, den ska vara personanknuten och 

vara tidsbegränsad. Arbetsuppgifter som kan och får delegeras regleras i Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (SOFS 1997:14). Josefsson och Ljung (2010, s. 25) skriver 

att vanliga uppgifter som delegeras är läkemedelshantering, såromläggning, provtagning, 

blodsockerkontroll samt hantering av olika sonder och katetrar. Vid delegering ställs det 

krav på sjuksköterskan att utbilda, instruera och handleda personal. Bökberg och 

Drevehorn (2010, s. 10) skriver att lokala riktlinjer förekommer, som den medicinskt 

ansvariga sjuksköterskan i varje kommun beslutar om.  

 

Det skulle inte finnas tid eller möjlighet att utföra de olika sjukvårdsuppgifter som ska 

erbjudas patienter med hemsjukvård om inte delegeringar hade funnits (Socialstyrelsen 

2008, s. 91). Delegering handlar om ett samarbete för att uppnå mer än vad en person kan 

göra ensam. Samma begrepp som bildar omvårdnadsprocessen, dvs. bedömning, 

planering, genomförande och utvärdering kan användas på delegeringsprocessen. För 

effektiv delegering måste sjuksköterskan vara medveten om personalens juridiska 

arbetsdefinitioner, arbetsbeskrivningar, kompetens, samt villigheten att acceptera 

delegeringen av uppgiften ifråga. Det är av stor vikt att ta hänsyn till om det är legitimt 

att delegera uppgiften i fråga. Ömsesidig förståelse och kommunikation identifieras som 

grunderna för en effektiv delegering (Kærnested & Bragadóttir 2012).  
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Patientsäkerhet 

Josefsson och Ljung (2010, s. 33) belyser att omvårdnadspersonalen hjälper 

sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet genom att utföra medicinska arbetsuppgifter som de 

har blivit delegerade att göra. Delegeringen innebär att den som utför uppgiften har ett 

eget ansvar, vilket har stor betydelse för patientsäkerheten. Delegeringar får inte lämnas 

ut slentrianmässigt utan är en process som måste pågå kontinuerligt och utvärderas 

regelbundet. I 7 § åliggandelagen står det beskrivet att det vid varje delegeringsbeslut 

måste ställas stora krav på gott omdöme, goda kunskaper och noggrannhet, både hos den 

som delegerar och hos den som genom delegeringen mottar en medicinsk arbetsuppgift. 

Detta måste ske mot bakgrund av ställda krav kring hög kvalitet på vården och en hög 

säkerhet för patienterna (SOFS 1997:14). 

Det är sjuksköterskan, som lämnat ut delegeringen av en arbetsuppgift, som har ansvaret 

att följa upp delegeringen så att uppgiften utförs på ett korrekt sätt och därmed är 

patientsäker (Socialstyrelsen 2008, s. 93). Den som delegerar ansvarar för att den som fått 

delegeringen har rätt förutsättningar och tillräckligt med kompetens att klara 

vårduppgiften, och den delegerade ansvarar personligen för att arbetsuppgiften utförs 

enligt vetenskap och beprövad erfarenhet (Vårdhandboken 2018). I 6 § åliggandelagen 

står det om det personliga ansvaret vid delegering. Alla har ett eget ansvar över utförandet 

av sin arbetsuppgift. Det gäller oavsett om det är en arbetsuppgift som ligger inom den 

ordinarie yrkesutövningen eller om det är en arbetsuppgift som man blivit delegerad att 

göra. Det fulla ansvaret för att den delegerade arbetsuppgiften utförs efter bästa förmåga 

ligger alltid på den som ska utföra uppgiften (SOFS 1997:14). 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2014, s. 5) belyser i den etiska koden att sjuksköterskan i 

samband med egna åtaganden och vid delegering av ansvar ska kunna visa omdöme när 

det gäller att bedöma sin egen och andras kompetens. 

 

Trygghet 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 83-84) beskriver trygghet som en grundläggande känsla 

som är betydande för att kunna skapa välbefinnande. Välbefinnande kan upplevas trots 

att man har en sjukdom om det finns god hjälp att få från professionella vårdare (Dahlberg 

& Segesten 2010, s. 80). Trygghet kan vara relaterad bland annat till yttre faktorer där 

känsla av kontroll, säker miljö, tillförlitliga relationer och kunskap kan bygga upp känslan 

av trygghet (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 83-84). Dahlberg och Segesten menar vidare 

att otrygghet kan skapas då känslan av säkerhet och kontroll har minskat vid exempelvis 

påverkan av sjukdom och även genom att få ett sämre förtroende för sjukvårdssystemet. 

I hemsjukvården ingår det i sjuksköterskans ansvar att arbeta för att vården som erbjuds 

patienterna ska bestå av hög standard och evidensbaserade kunskap. I hemsjukvården 

ingår också andra yrkesgrupper som tillsammans med sjuksköterskan ska samverka för 

att tillgodose patienter med god och säker vård (Josefson & Ljung 2010, ss. 28-29).  

 

Vårdlidande 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 98) skriver att när vården inte kan ge ett vårdande som 

stärker hälsoprocesserna kan det som kallas för vårdlidande uppstå. Det handlar om det 

lidande som uppstår på grund av vårdandet. Vårdlidande är ett onödigt lidande som på 

alla sätt bör elimineras. Många gånger uppstår ett vårdlidande på grund av ett omedvetet 
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handlande hos personalen, på bristande kunskap eller bristande förmåga att reflektera 

över sina handlingar (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 211-212).  

 

Barber et al. (2009) betonar att äldre patienter är sårbara för medicinska misstag. Felaktig 

behandling kan leda till lägre livskvalité och försämrade kroppsfunktioner som 

otillräcklig smärtbehandling, problem med mag- tarmkanalen och andningssvårigheter. 

Barber et. al (2009) menar vidare att många av de misstag som görs när det gäller 

läkemedelsbehandling i hemmet är relaterade till administration och utdelning av 

läkemedel. Som ett exempel har Herrljunga kommun (2017) rapporterat att det skett en 

ökning av läkemedelsrelaterade avvikelser mellan år 2016 och 2017.  En av de största 

orsakerna till avvikelserna är läkemedelsdoser som ges för sent eller helt glöms av att ges.  

Arman (2015, s. 45) skriver att utebliven vård är en vanlig form av vårdlidande. Det kan 

handla om att patienter inte får sina läkemedel som ordinerats. Detta kan leda till ett ökat 

lidande för patienten då hen redan lider av sin sjukdom.  

 

Tidigare forskning 

En studie visar att mycket av ansvaret för att delegeringar blir patientsäkra ligger på 

ledningen. Personal utan rätt kompetens utför arbetsuppgifter till följd av brist på 

personal, framför allt under sommaren. Det saknas goda rutiner för att säkerställa 

kompetenskrav vilket kan leda till att patientsäkerheten hotas. Brist på kompetens hos 

omvårdnadspersonal kan leda till att symtom hos patienter förbises (Berland, Holm, 

Gundersen & Bentsen 2012). Det har visat sig att delegerad personal ibland inte har 

tillräckligt med kunskap att bedöma och utföra åtgärder när de möter något avvikande 

(Andersson, Frank, Willman, Sandman & Hansebo 2018).  

 

Bystedt, Eriksson och Wilde-Larsson (2011) skriver om sjuksköterskor som upplever att 

delegeringar ger upphov till bristande kontroll och en känsla av maktlöshet. När det är 

mycket omvårdnadspersonal som behöver delegeras upplevs ett stort ansvar över att se 

till att de får rätt kunskap och kompetens för att kunna utföra uppgifterna de delegeras. 

De skriver vidare att avvikelser relaterade till medicinutdelning ofta görs inom den 

kommunala vården. Craftman, Von Strauss, Rudberg och Westerbotn (2012) skriver att 

sjuksköterskor tycker att det är viktigt att omvårdnadspersonalen verkligen förstår 

innebörden av ansvaret för den delegerade omvårdnadsuppgiften. Det upplevs som 

önskvärt med vidareutbildningar för omvårdnadspersonal och utbildning som ges innan 

delegering lämnas ut. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Antalet sjuksköterskor i kommunen räcker inte till i förhållande till den mängd patienter 

som är i behov av vård. Det i kombination med den mängd medicinska uppgifter som kan 

utföras i patienters hem, gör att många av sjuksköterskans arbetsuppgifter måste delegeras 

till omvårdnadspersonal. Ansvaret för specifika medicinska omvårdnadshandlingar 

lämnas över till personal som egentligen inte har utbildning för det. Här kan känslor 

såsom förlorad kontroll uppstå hos delegerande sjuksköterskor. Det är viktigt att det finns 

ett väl utarbetat sätt att förmedla kunskapen till omvårdnadspersonal innan delegeringar 

lämnas ut för att inte äventyra patientsäkerheten och för att både omvårdnadspersonal och 

sjuksköterskor ska känna sig trygga med delegeringen. Det finns en del utförda studier 
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kring sjuksköterskors upplevelser av delegeringar i andra länder, men färre studier är 

gjorda i Sverige. För att förstärka förståelsen för distriktssköterskans arbete med 

delegeringar i relation till att patienter får en god och säker vård, behöver detta området 

studeras ytterligare under svenska förhållanden. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors upplevelser av att delegera 

medicinska uppgifter till omvårdnadspersonal inom hemsjukvården, med 

patientsäkerheten i fokus.  

 

METOD 

Ansats 

Målet med studien var att undersöka vilka upplevelser distriktssköterskor har av att 

delegera arbetsuppgifter till hemtjänstpersonal, med fokus på patientsäkerheten. För att 

nå målet gjordes en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats såsom beskriven av 

Elo och Kyngäs (2008). För bearbetning av utvunnen data ansågs induktiv 

innehållsanalys vara det mest lämpliga sättet att organisera resultatet, då Elo och Kyngäs 

(2008) beskriver att induktiv innehållsanalys är ett objektivt sätt att beskriva ett fenomen, 

presentera fakta samt förmedla kunskap och nya insikter.  

 

Urval 

Ett informationsbrev (Bilaga 1) skickades via mail ut till enhetschefer för 

distriktssköterskor och sjuksköterskor i åtta kommuner i Västra Götaland, för rekrytering 

av deltagare till studien. Distriktssköterskor och sjuksköterskor från sex kommuner 

anmälde intresse av att delta. En samtyckesblankett (Bilaga 2) för signering skickades 

därefter ut till deras verksamhetschefer. Helst önskades kontakt med distriktssköterskor, 

men då de är underrepresenterade i kommunerna blev även tre allmänsjuksköterskor 

tillfrågade och inkluderade i studien. Inklusionskriterier var legitimerad sjuksköterska 

eller distriktssköterska och erfarenhet av delegering. För att få en stå stor spridning som 

möjligt i deltagarnas berättelser tillfrågades distriktssköterskor och allmänsköterskor i 

större och mindre kommuner i såväl tätort som glesbygd. De distriktssköterskor och 

sjuksköterskor som valde att delta i studien fick signera ett samtycke (Bilaga 3) och blev 

informerade om syftet med studien samt hur data som intervjuerna medförde skulle 

användas. De fick information om att intervjuerna anonymiserades och att all information 

som kom fram skulle endast användas i föreliggande arbete efter samtycke från 

deltagarna. De som valde att låta sig intervjuas blev informerade om att de hade möjlighet 

att avbryta sitt deltagande i studien när som helst. Inledningsvis, vid alla intervjuer gavs 

deltagarna information om möjlighet att höra av sig till författarna efter intervjun om 

frågor uppstod eller om oväntade känslor hade väckts under intervjun. För enkelhetens 

skull inom ramen för den här uppsatsen, har benämningen distriktssköterskor valts att 

även inkludera legitimerade sjuksköterskor som delegerar till omvårdnadspersonal i 

kommunen. 
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Datainsamling 

Nio individuella, semistrukturerade intervjuer utfördes med sex distriktssköterskor och 

tre sjuksköterskor med hjälp av en intervjuguide (Bilaga 4) angående patientsäkerheten 

vid delegering av uppgifter till omvårdnadspersonal i hemtjänsten. Enligt Kvale och 

Brinkman (2009, s. 43) är semistrukturerade intervjuer en metod med syfte att förstå 

teman ur deltagarens egna perspektiv. Intervjun syftar till att beskriva deltagarens levda 

värld. Semistrukturerade intervjuer valdes som den mest lämpliga 

datainsamlingsmetoden eftersom studien söker kvalitativ kunskap. Demografisk data 

presenteras i Tabell 1.  

 

Tabell 1 Demografiska data (n=9) 

 

Demografiska frågor antal % 

Män 2 22 

Kvinnor 7 77 

Dsk 6 66 

Ssk 3 33 

Tätort 3 33 

Glesbygd 6 66 

Delegerat 1-5 år 3 33 

Delegerat 5-10 år 1 11 

Delegerat 10-15 år 2 22 

Delegerat 15-20 år 2 22 

Delegerat 20-25 år 1  11 

Patientansvar 15-20 

patienter 

1 11 

Patientansvar 20-25 

patienter 

7 77 

Patientansvar 25-30 

patienter 

1 11 

 

Deltagarna fick själva bestämma tid och plats för intervjun. Alla intervjuerna 

genomfördes på deltagarnas arbetsplatser och varade i 30-40 minuter. Intervjuerna bestod 

av öppna frågor som syftade till att synliggöra distriktssköterskornas och 

sjuksköterskornas upplevelser av delegeringsprocessen och tankar kring 

patientsäkerheten i samband med delegering. Under intervjuerna ställdes följdfrågor för 

att förtydliga samt för att få fram specifika händelser och därmed en djupare förståelse. 

Intervjuerna spelades in på mobiltelefon och transkriberades därefter till text av den som 

hade gjort intervjun. Två av deltagarna intervjuades tidigare än de övriga, under en 

pilotstudie inför magisteruppsatsen. Ett beslut togs att inkludera de här två intervjuerna 

då de var innehållsrika och belyste det som studien syftade till och därmed ansågs bidra 

med relevant underlag till studien. Deltagarna samt verksamhetscheferna kontaktades 

därför i efterhand för att få godkännande att dessa intervjuer användes. Före 

datainsamlingen skrevs författarnas förförståelse om fenomenet ned och lästes igenom 

innan varje intervju med syfte att sträva efter att ha ett öppet förhållningssätt under 

intervjuerna. Enligt Bengtsson (2016) är det viktigt att författarna tar hänsyn till sin egen 

förförståelse, för att se till att studien och intervjuade deltagare inte blir styrda eller 
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påverkade av författarnas tidigare erfarenheter eller åsikter av fenomenet som ska 

studeras. 

 

Dataanalys  

Induktiv analys såsom beskriven av Elo och Kyngäs (2008) valdes som metod till studien. 

De skriver att induktiva analysprocesser innehåller tre faser, förberedelse, organisering 

och rapportering. Det finns ingen regel för analysen av insamlad data, den viktigaste delen 

i arbetet med innehållsanalys är att textens meningsfulla ord delas in i mindre 

innehållskategorier. För att bevara det centrala med informationen i förkortade meningar 

utförs en kondensering av datainnehållet och med abstraktion skapar det koder och 

underkategorier ur det kondenserade materialet (Graneheim & Lundman 2004). Innan 

analysen tog vid lästes den tidigare nedskrivna förförståelsen igenom, för att 

medvetandegöra den med målet att inte låta förförståelsen påverka analysprocessen, utan 

att författarna skulle ha ett öppet förhållningssätt under analysen. I syfte att fördjupa sig 

i datamaterialet och skapa en helhet, lästes de transkriberade intervjuerna igenom flera 

gånger. Därefter lästes intervjuerna med syftet att identifiera meningsbärande enheter, 

dvs. de delar av materialet som berörde studiens syfte. Dessa ströks under med olika 

färgpennor och genom abstraktion kodades olika begrepp och skrevs ned i 

textmarginalerna. I arbetet med att få fram kategorier användes ett analysschema (Tabell 

2).  
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Tabell 2 Exempel på analysschema 

 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

mening 

Kodade 

begrepp 

Underkategori Kategori 

”Speciellt innan 

sommaren juni-

månad, rätt in. Då 

känner manen press. 

Då skall man delegera 

för att de skall kunna 

ha delegerad personal 

till sommaren. Och 

tyvärr så blir det så de 

inte riktigt är klara 

med sina vikarier 

innan det börjar gå 

mot juni.” 

Behov att delegera 

till oförberedda 

sommarvikarier 

Sommar Arbetsmiljö Distriktssköterskans 

upplevelser av 

verksamhetens 

påverkan på 

patientsäkerheten 

”Det känns tryggt om 

den delegerade 

personalen kommer 

till mig och medger att 

de känner sig osäker 

eller otrygga på en 

viss delegering. Då 

har personalen tagit 

ansvar i den här 

situationen. Då 

känner jag att jag 

pratar med en 

ansvarstagande 

individ som jag 

känner mig trygg 

med…” 

Tryggt med 

personal som 

ställer frågor 

Attityd Ansvarstagande 

och arbetsmoral 

Distriktssköterskans 

upplevelser av hur 

omvårdnadspersonalens 

kompetens och attityd 

påverkar 

patientsäkerheten 

 

 

 

Målet var att beskriva alla aspekter av innehållet som var relaterat till studiens syfte. De 

kondenserade meningsbärande enheterna kodades för att abstraheras till underkategorier, 

för att därefter grupperas in i större gemensamma kategorier.  

Arbetet med analysen resulterade i tio underkategorier och tre kategorier (Tabell 3).  

Syftet med att skapa kategorier är att beskriva ett fenomen, öka förståelsen och att belysa 

erhållen information (Elo & Kyngäs 2008).  

 

Etiska överväganden  

Den här studien är utförd inom ramen för en magisteruppsats på högskola och då behöver 

inte en etikprövning göras (SFS 2003:460, 2§). Deltagarna fick information om syftet 

med studien. De fick skriftligt lämna ett godkännande att de lät sig intervjuas och att de 

mottagit information om att de när som helst fick avsluta sitt deltagande utan att behöva 
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ge en förklaring. Författarna fick veta deltagarnas namn, befattning och kontaktuppgifter 

men det var inte uppgifter som redovisades i studien.  Information gavs att inga personliga 

uppgifter skulle lämnas ut och det som framkom under intervjuerna skulle inte kunna 

kopplas till den enskilda individen. Vetenskapliga rådet (2017, s. 40) förklarar att 

anonymisering eller avidentifiering innebär att förbindelsen mellan svar på en intervju 

och en bestämd individ har avlägsnats. Ingen ska kunna förknippa en viss uppgift med en 

specifik individs identitet.  

 

 

RESULTAT 

Analysen resulterade i tio underkategorier och tre kategorier. 

 

Tabell 3 Översikt av underkategorier och kategorier 

 

Underkategorier Kategorier 

Erfarenhet och kunskapsnivå 

 

Distriktssköterskans upplevelser av hur 

omvårdnadspersonalens kompetens och 

attityd påverkar patientsäkerheten 

 

Ansvarstagande och arbetsmoral 
 

 

En välfungerande process är avgörande 

 

Distriktssköterskans upplevelser av 

delegeringsprocessens påverkan på 

patientsäkerheten 

 

Det måste få ta tid 
 

 

Säkra delegeringar 
 

 

Delegeringsbehovet 

 

Distriktssköterskans upplevelser av 

verksamhetens påverkan på 

patientsäkerheten 

 

Förväntningar 
 

 

Arbetsmiljön 
 

 

Samverkan 
 

 

Förlorad kontroll 

 

 

 

Det framkom positiva erfarenheter kring att delegera ut medicinska uppgifter till 

omvårdnadspersonal i hemtjänsten, där distriktsköterskor kände sig säkra på den personal 

som de delegerade. Men i en del fall uppkom också upplevelser av oro, otrygghet och en 

känsla av att förlora kontrollen. Omvårdnadspersonalens kompetens, arbetslivserfarenhet 

samt ansvarstagande och noggrannhet är viktiga delar som påverkar 



10 

 

distriktssköterskornas upplevelser av att delegera medicinska uppgifter. Gemensamt för 

distriktssköterskorna var uppfattningen om delegeringsprocessens betydelse för säkra 

delegeringar. De poängterade vikten av att det måste få ta den tid som krävs för att kunna 

förbereda omvårdnadspersonalen inför ansvaret att utföra en medicinsk uppgift. 

Distriktssköterskorna framförde också sina upplevelser kring verksamhetens påverkan på 

patientsäkerheten, där det upplevdes som problematiskt med en hög omsättning på 

personal och framförallt brist på omvårdnadspersonal. Det leder till en ökad 

arbetsbelastning, mer stress och till följd av det fler risker i utövandet av delegerade 

arbetsuppgifter och därmed ett ökat hot mot patientsäkerheten.  

Distriktssköterskans upplevelser av hur omvårdnadspersonalens 

kompetens och attityd påverkar patientsäkerheten 

Under intervjuerna framkom det att distriktssköterskor tyckte att det finns en del 

egenskaper hos omvårdnadspersonalen som antingen skapar trygghet eller oro inför att 

delegera medicinska uppgifter.  

 

Erfarenhet och kunskapsnivå 

Distriktssköterskorna ansåg att omvårdnadspersonalens erfarenheter inom vården och 

arbetsplatsen är essentiella för att skapa trygghet hos distriktsköterskor att de medicinska 

uppgifter som delegerats utförs på ett patientsäkert sätt.  

”… den vana undersköterskan ser ju saker runt omkring patienten mer, 

lyssnar av mer och lättare. De med erfarenhet, de har ju liksom en 

kunskap med sig i ryggmärgen…”(IP 8) 

De uttryckte även att erfaren omvårdnadspersonal skapar trygghet för hela arbetsgruppen 

då de kan skapa en arbetskultur som gynnar introduktionen för nyanställd personal och 

att de kan agera stödpelare för att lära ut arbetsuppgifter- och arbetsrutiner till nya 

arbetskamrater. De kan också uppmärksamma eventuella misstag som begås i samband 

med delegerade medicinska uppgifter, till exempel otydliga läkemedelslistor, feldoserade 

dosetter, eller felaktigheter i signeringslistorna.  

Ett bekymmer för distriktsköterskor var upplevelsen att det den senaste tiden har varit 

många erfarna undersköterskor och omvårdnadspersonal som har slutat, på så sätt har 

mycket av kompetensen på arbetsplatserna gått förlorad. Ny personal skaffar sig 

erfarenhet men det tar tid och därmed blir patientsäkerheten sårbar.  

”Jag upplever att många av våra kompetenta undersköterskor 

försvinner och börjar på andra arbetsplatser vilket är ett 

problem…”(IP 5) 

Vid delegeringsutbildningar har distriktsköterskor uppmärksammat att kunskapsnivån ser 

olika ut hos omvårdnadspersonalen. En del anställda kan vara utbildade undersköterskor 

medan andra inte har någon utbildning alls inom vården. Distriktsköterskan får då anpassa 

delegeringsgenomgången efter omvårdnadspersonalens kunskapsnivå, informera och 

förklara tillvägagångsätt för att det ska leda till ett patientsäkert utövande av de delegerade 

arbetsuppgifterna.  
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”… En del är undersköterskor som har jobbat i många år och andra är 

helt outbildade vårdbiträden, som också kan bli duktiga men det tar 

tid…”(IP 3) 

Det var inte alltid som distriktssköterskorna kände sig helt trygga efter att ha delegerat 

arbetsuppgifter. Det framkom hos många att det upplevdes mer tryggt och säkert när ny 

personal har arbetslivserfarenhet och kunskap med sig. Det ansågs vara väldigt viktigt att 

få reda på lite om den som skulle bli delegerad för att få en insikt kring vilken kunskap 

personen hade. Grunden till oron var att det fanns en rädsla över att det skulle uppstå 

situationer som kunde leda till allvarliga konsekvenser för patienterna vid felaktig 

läkemedelsadministration. Därför uppstod den här känslan av oro när de behövde 

delegera till personal som de inte kände, som kanske inte ens tillhörde samma område. 

Det är oftast vid akuta delegeringar och särskilt under sommarperioden som det blir extra 

tydligt.  

”När enhetschefen kommer och presenterar ny personal och man får 

veta att de har arbetat många år på olika ställen, då faller en sten från 

axlarna. Det är skönt när det kommer ny personal som man vet att man 

kan lita på, man ser liksom på arbetslivserfarenheten.” (IP 8) 

När omvårdnadspersonal blivit delegerad uppstår det ibland situationer som gör 

distriktssköterskor osäkra och de ställer sig då frågan om den här personen verkligen vet 

vad den gör. Det framgick att de inte alltid visste vad det var för typ av person som de 

delegerade till. Det kunde hända att de fick en helt felaktig bild av omvårdnadspersonalen 

och personens kunskapsnivå. 

”Det är frustrerande att känna att jag inte alltid kan lita på alla…” (IP 

4) 

Språkbrister hos omvårdnadspersonalen ansågs vara ett stort bekymmer. Det kunde 

uppstå språksvårigheter mellan omvårdnadspersonal och patienter samt svårigheter för 

omvårdnadspersonalen att läsa medicinlistor och ta till sig annan viktig information. Det 

frambringade ett orosmoment för distriktssköterskan vilket kunde leda till att 

omvårdnadspersonalen inte fick någon delegering. Skillnad i kunskapsnivå kunde även 

visa sig vid administration av läkemedel, där omvårdnadspersonalens kunskap om 

läkemedel och sjukdomar skiljde sig åt. Det ansågs viktigt att inte dela ut läkemedel på 

rutin utan att se hela patienten, och avväga om läkemedel som patienten var ordinerad 

verkligen skulle ges, beroende på patientens tillstånd. En önskan fanns att 

omvårdnadspersonalen ska kontakta distriktssköterskan för att konsultera om lämpligt 

handlande vid oklarheter.  

  

För att upprätthålla patientsäkerheten uppgav distriktssköterskor att det är viktigt att det 

finns erfaren omvårdnadspersonal som har rätt kompetens, erfarenhet samt 

patientkännedom.  

 

Ansvarstagande och arbetsmoral 

Förutom omvårdnadspersonalens kompetens och erfarenhet fanns det andra viktiga 

egenskaper som är viktiga för upprätthållandet av patientsäkerheten. 
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Omvårdnadspersonalens egen inställning till arbetsuppgifterna kunde uttrycka sig i brist 

på noggrannhet i utförandet som kan leda till att patienter får fel medicinering eller att 

delegerade uppgifter inte utförs som det instrueras under delegeringsgenomgången. 

Distriktsköterskor uttryckte att det är viktigt att omvårdnadspersonalen har en förståelse 

för sitt eget ansvar att respektera patientsäkerheten, genom att utföra uppgifterna noggrant 

samt utvärdera sin insats. Det egna ansvarstagandet är inte alltid knuten till 

arbetserfarenheten då det händer att ny personal är mer noggranna än personal som har 

jobbat en längre tid.  

”… Ny personal är ofta duktigare på att göra sina uppgifter, räkna 

tabletter, kontrollera och så. Det kan ju de som har jobbat länge missa… 

Det blir slentrian på något vis…”(IP 6) 

Distriktssköterskor redogjorde för situationer där de kände att ny personal upplevdes 

arbeta utifrån de rutiner som gäller, och att mer erfaren personal hoppade över en del 

viktiga steg, bland annat att kontrollera läkemedelslistor och ordinationer innan de delade 

ut läkemedel till patienter.  

”Man känner ibland att det är mer riskabelt att ha gamla vana än nya 

unga som alltid har för vana att titta i ordinationen, det kanske är så att 

man har gjort någon ändring i medicinlistan som missas…” (IP 3) 

Omvårdnadspersonalens självkritik ansågs vara väsentlig för att ge distriktssköterskan 

trygghet i att delegera ut arbetsuppgifter. Distriktssköterskor menade att det känns 

tryggare med personal som ställer frågor och ser till att en uppgift blir genomförd på rätt 

sätt. Det upplevs farligt om omvårdnadspersonal fattar egna beslut och utför 

arbetsuppgifter efter eget bevåg. Engagemanget hos omvårdnadspersonalen att lära sig 

nya uppgifter och för att vårda patienter leder till att distriktssköterskan uppskattar 

delegeringsarbetet och känner att det är roligt att lära ut medicinska uppgifter till 

omvårdnadspersonalen. Engagemanget kan visa sig hos både nyanställd personal och hos 

erfaren personal och bedöms vara viktigt för att trygga patientsäkerheten. Det framkom 

också att det inbringar en känsla av trygghet att delegera till omvårdnadspersonal som 

visar intresse, är engagerade och som vill lära sig. 

 

Ett perspektiv som synliggjordes var att patienter många gånger har svårt att föra sin egen 

talan, de kan inte uppge om någonting blir fel eller de är inte ens medvetna om det många 

gånger. Därför ansågs det vara väldigt viktigt att arbeta patientsäkert. Det råder lite delade 

meningar kring hur duktig omvårdnadspersonalen är på att se hela patienten och 

uppmärksamma symtom och förändringar i hälsan hos de som de besöker.  

”Jag upplever att de erfarna, de som har varit med i många år. De 

tänker till lite mer innan de ger ett läkemedel, att den här patienten mår 

ju inte bra, vågar vi verkligen ge de här tabletterna… Det blir lite mer 

säkerhetstänk när man har lite mer kunskap och erfarenhet med sig i 

sin ryggsäck.” (IP 8) 

 



13 

 

Distriktssköterskans upplevelser av delegeringsprocessens påverkan på 

patientsäkerheten 

Distriktssköterskor berättade om olika metoder som har använts för att förbereda 

omvårdnadspersonalen inför delegering och testa kunskapsnivån. På en del arbetsplatser 

användes webbaserade utbildningsprogram som man har i flera kommuner i Västra 

Götaland. Omvårdnadspersonalen genomförde då utbildningen självständigt och fick 

därefter ett diplom att visa upp för den distriktssköterska eller sjuksköterska som skulle 

lämna ut delegeringen. Andra arbetsplatser hade egna utbildningstillfällen i mindre eller 

större grupper med efterföljande kunskapstest. 

 

En välfungerande process är avgörande 

Oavsett tillvägagångssätt ansågs det vara av stor vikt att det finns väl utarbetade rutiner 

och gemensamma genomgångar av aktuella arbetsuppgifter under delegeringsprocessen, 

för att säkerställa patientsäkerheten. Det upplevdes vara viktigt att kunna ge en bra grund 

för omvårdnadspersonalen att stå på. Under intervjuerna framkom det att ett gott 

samarbete med cheferna för omvårdnadspersonalen underlättar delegeringsarbetet och 

gör det säkrare. Det ansågs viktigt att det finns ett bestämt upplägg för 

delegeringsprocessen, där alla vet vad som förväntas innan en delegering kan ske. Det 

beskrevs som ett krav att omvårdnadspersonalen ska ha arbetat några pass innan de kan 

bli delegerade då patientkännedom är väldigt viktigt. Distriktssköterskor ansåg att det 

underlättar att enhetschefer för omvårdnadspersonalen hör av sig till dem för att informera 

om vilka personer som kommer nya och som ska vara med på delegeringstillfällena 

”Vi måste få underlag från enhetschefen innan omvårdnadspersonalen 

kommer till oss för att få delegering. Vi måste veta vem personen är 

och vilken erfarenhet den har.” (IP 8) 

Det framkom som önskvärt att det finns delegeringsteam på arbetsplatsen som ansvarar 

för delegeringsutbildningar och ser till att de utförs på ett patientsäkert sätt. Det upplevdes 

vara mer säkert att det finns ansvariga som arbetar fortlöpande med delegeringsarbetet 

eftersom man då förvärvar en trygghet i att delegera och vet vad som krävs av 

omvårdnadspersonalen.  

”Jag tycker att delegeringsprocessen känns säker, att 

omvårdnadspersonalen får en bra utbildning av kollegor som jag har 

förtroende för” (IP 9) 

Distriktssköterskor upplevde att patientsäkerheten kan bli högre om det skapas säkrare 

rutiner för delegeringsuppgifterna. Det framkom att det pågår förbättringsarbete på en del 

arbetsplatser där man vill förenkla vid läkemedelsadministration, där distriktssköterskor 

får information direkt när läkemedel ges. Det leder till en större möjlighet att känna mer 

kontroll och en ökad trygghet i att snabbt kunna upptäcka om något blir fel.   

”Vi kommer att ändra om vårt arbetssätt till digitala signeringslistor, 

det kan leda mot en ljus framtid att få realtidsuppdatering när 

läkemedel lämnas över och om doser glöms bort eller liknande.”      (IP 

9) 
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Det finns arbetsplatser där man ser över vilka personalkategorier som ska ha delegering. 

Syftet är att säkerställa att det finns rätt kompetens hos den som får ett utökat ansvar 

genom delegering. Det upplevs bli mer patientsäkert om inte vem som helst får 

delegeringsansvar, utan att det krävs en bestämd utbildningsnivå. Det upplevs vara viktigt 

att inte pressa omvårdnadspersonal att ta emot delegering om de inte känner sig redo för 

det. Den ansträngda arbetsmiljö som råder på många arbetsplatser leder till att personal 

känner sig tvingade att ta emot delegeringar för att verksamheten ska gå ihop, vilket inte 

anses vara patientsäkert.  

”Jag tror att vi är på väg åt rätt håll, att tanken finns att det ska vara 

personal med rätt kompetens som ska ha läkemedelshantering. Då är 

det duktiga erfarna personer som skulle jobba med det här, det skulle 

kännas mycket tryggare.” (IP 5) 

 

”Jag hoppas på mer rutin och bättre struktur, jag önskar också att 

möjligheten fanns bland omvårdnadspersonalen att säga nej till att få 

på sig en delegerad uppgift om man känner att man inte är beredd på 

det” (IP 7) 

 

Det måste få ta tid 

Det som förenade deltagande distriktssköterskor var uppfattningen om vikten av att få 

förståelse för att delegeringar måste delas ut på ett sätt som inte äventyrar 

patientsäkerheten. Delegeringar är inget som ska ses lättvindigt och som bara kan utföras 

utan eftertanke, för att verksamheten kräver det. Det behövs mer tid för att 

delegeringsprocessen ska kunna utföras på det sätt som krävs för att bibehålla ett 

patientsäkert arbete. Distriktssköterskorna var eniga om att det måste få krävas resurser 

för att delegeringarna ska blir optimala vad gäller kunskapsnivå och säkerhetstänkande. 

Det är en process som inte kan förhastas eller påskyndas. Det uppstod en frustration över 

att det saknas tid för att kunna följa upp personal med delegering. Det beskrevs att det 

bara är när något går fel och avvikelser kommer in som det blir tid att gå igenom 

arbetsmoment ytterligare, men att det saknas tillfällen för en kontinuerlig dialog och 

kontroll. I en del fall gäller delegeringarna i ett år, därefter förlängs perioden utan någon 

ytterligare kunskapskontroll eller genomgång. Det finns dock arbetsplatser där det krävs 

att ett test utförs när delegeringen går ut innan en förnyelse kan göras.  

”Jag upplever att patientsäkerheten är väldigt beroende av den tiden 

man lägger på delegeringsprocessen. Patientsäkerheten blir hög om 

man tillägnas rätt tid att förbereda för delegering.” (IP 9) 

 ”Egentligen ska man ha en uppföljning efter en delegering, det ska 

man göra, men den tiden finns nästan aldrig.” (IP 7) 

Distriktssköterskor beskrev hur de upplever tidsbrist, den tid som krävs för säkra 

delegeringar existerar inte vilket känns bekymmersamt. En del perioder under året är extra 

utsatta, framförallt sommaren då många av den ordinarie personalen har semester 

samtidigt som ny omvårdnadspersonal ska börja arbeta och behöver bli delegerade. 

Distriktssköterskor berättade om situationer som kan uppstå där delegeringsprocessen 
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riskerar att ske för snabbt. Inför helger kan det ibland upptäckas att personalen som ska 

arbeta inte har delegering för en del arbetsuppgifter. Det visade sig dock att det i många 

fall beslutas att inte delegera ändå, utan att personalen får planeras om till andra patienter 

där arbete kan utföras utan delegering. Det upplevs vara ett tidskrävande arbete att 

delegera och det är ingenting som går att utföra på några minuter. Det krävs både 

förberedelse, utbildning och kunskapstest. Ibland uppstod en känsla av en bristande 

förståelse från enhetschefer som snabbt vill lösa personalbemanningen.  

”Vi kan inte bara ta akuta delegeringar för att klara av bemanningen.” 

(IP 5) 

 

Säkra delegeringar 

För att delegeringar ska kunna delas ut i stor omfattning är det viktigt att det görs på ett 

säkert sätt och att det finns goda rutiner för att säkerställa att kvalitén hålls hög och att 

patientsäkerheten respekteras. Det upplevdes viktigt att det finns en plan för hur 

avvikelser tas emot och behandlas. Det framkom också att det är väsentligt att 

omvårdnadspersonal endast har delegering för aktuella arbetsuppgifter. När en 

arbetsuppgift inte längre är aktuell ska delegeringen tas bort, för den bör endast gälla på 

aktuell kunskap, för att uppgiften ska kunna utföras på ett säkert sätt.  

”Avvikelser skrivs så fort det uppmärksammas att något inte stämmer. 

Jag upplever att vi har ett säkerhetssystem som gör att 

patientsäkerheten förblir hög.” (IP 9) 

Det upplevdes betydelsefullt att enhetschefer respekterar distriktsköterskans beslut att 

inte delegera en enskild personal om det inte känns säkert. Det understryks dock att det 

är lättare att fatta ett sådant beslut och neka någon delegering som erfaren än som ny 

oerfaren, men att det ansågs viktigt att alltid känna efter innan så att det känns helt rätt. 

Under intervjuerna blev det uppenbart att distriktssköterskorna tyckte att det är viktigt att 

ha bra säkerhetsåtgärder vid avvikelsehantering. Det handlar om att konfrontera, 

tillrättavisa och undervisa omvårdnadspersonalen när det blir fel. En delegering dras 

tillbaka om det krävs, det tycks dock inte bli aktuellt så ofta. Det handlar mer om att 

distriktssköterskan har ett samtal med berörd personal tillsammans med enhetschefen. 

Vid upprepade misstag dras delegeringen tillbaka. Distriktssköterskorna framförde att 

omvårdnadspersonalen måste förstå vad de gör och konsekvenserna av att det blir fel. 

Finns det en misstanke om att någon inte tar uppgiften på allvar, ska den personen inte 

vara delegerad. Patientens säkerhet måste alltid ha högsta prioritet.   

”Ingen ska känna sig uthängd, under en delegering talar jag också om 

hur noga det är att ingen ska bli arg eller ledsen, att man inte är ute 

efter att halshugga någon om det blir fel. Men det vi vill ta reda på är 

varför det blev fel och försöka ändra på det så att det inte ska hända 

igen.” (IP 7) 

”De måste förstå att det inte bara är ett pappersjobb utan att det är ett 

ansvar som de får…”(IP 7) 
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De flesta kände ändå att de kunde utnyttja makten att neka delegering om den på något 

vis inte kändes säker. De flesta upplevde att patientsäkerheten inte hotas om de själva tar 

ansvar och bara delegerar så att det blir säkert.  

”Jag kan inte säga att patientsäkerheten hotas, det är mest en otrygg 

känsla. Finns det tecken på att personen inte kommer att kunna hantera 

delegeringen, så blir inte personen delegerad.” (IP 9) 

En stor frustration uppstår när det förmedlas till chefer om behovet av utökade resurser 

för delegeringar, och det behovet inte kan uppfyllas på grund av ekonomiska anledningar. 

En känsla av hopplöshet framkom över att inte kunna vinna den striden.  

 

”Jag känner att jag blir lite besviken på enhetschefen, att hon tar det 

här med delegering så lättvindigt, det är lite sorgligt att det ska vara 

så det handlar ju om säkerhet… Jag upplever en stor frustration där!” 

(IP 8) 

 

Distriktssköterskans upplevelser av verksamhetens påverkan på 

patientsäkerheten 

Delegeringsbehovet 

Det framkom att distriktssköterskor upplevde att det krävs att delegera uppgifter till 

omvårdnadspersonalen för att kunna tillgodose patienternas behov att få hjälp med till 

exempel läkemedelsdelning. Det finns inte tillräckligt med resurser eller tid för 

distriktssköterskor att själva utföra alla medicinska uppgifter som patienterna kräver. Av 

alla de medicinska uppgifter som delegeras är den vanligaste att administrera läkemedel. 

Vid högre kompetens och mera arbetslivserfarenhet delegeras också arbetsuppgifter ut 

som anses kräva högre noggrannhet, uppgifter med högre risker vid felhantering, till 

exempel administrering av insulinpennor och morfinplåster. Distriktssköterskor 

förklarade att det upplevs mer patientsäkert om uppgiften delegeras till 

omvårdnadspersonal som redan har haft kontakt med patienten. Oavsett behovet att 

delegera uppgifter till omvårdnadspersonal så tyckte distriktssköterskor att det ska ske på 

rätt sätt och det får inte påskyndas. Vid delegering till för distriktssköterskan okänd 

personal ansågs det göra patientsäkerheten sårbar. 

”Det har varit så att vi får samtal att vi behöver delegera uppgifter 

inför helgen och det tycker jag inte att det känns patientsäker att bara 

akut delegera någon som kanske har aldrig träffat patienten.” (IP 5) 

 

Förväntningar 

Distriktssköterskor i hemsjukvården upplevde att det finns mycket förväntningar, till 

exempel att de ska ansvara för när omvårdnadspersonalens delegeringar löper ut, vilket 

är något som inte tillhör deras ansvarområde.  

”Ibland ringer det någon och säger att deras delegering gick ut för två 

månader sedan... Men det faller inte på mig, det är inte min uppgift att 
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koll på när allas delegeringar går ut.  Det får de hålla koll på 

själva…”(IP 1) 

Distriktssköterskor erfar att det finns förväntningar från omvårdnadspersonalens 

enhetschefer att deras personal ska bli delegerade medicinska uppgifter. Ibland kan det 

bli dålig stämning mellan enhetschefen och distriktssköterskor om det bedöms att 

omvårdnadspersonalen inte är lämpad att bli delegerad. En del distriktssköterskor 

upplevde tidvis att en pressad situation uppkom vid delegeringar. Det ställs krav på att 

delegeringar ska delas ut, ibland många under kort tid och utan chans till förberedelse. 

Det framkom att det är i kommunikationen med enhetschefer för omvårdnadspersonalen 

som den här känslan kan uppstå. Det upplevdes också att enhetschefer ibland vänder sig 

till distriktssköterskor och förväntar sig att de ska avgöra om nyanställd 

omvårdnadspersonal klarar av att utföra en viss arbetsuppgift på ett patientsäkert sätt.   

”Jag kan väl känna ibland att vi sjuksköterskor får vara något slags 

filter för arbetsgivaren, för att godkänna de här personerna, man 

skickar dem till sjuksköterskorna så får vi se om de går igenom.”    (IP 

3) 

”Det känns som att cheferna förväntar sig att man ska knäppa med 

fingrarna och lösa det nu, det är en väldigt konstig förväntan på oss 

sköterskor, att vi bara ska ordna med en delegering på fem minuter…” 

(IP 8) 

En del distriktssköterskor upplevde att de var tvungna att informera enhetschefer och 

förklara i vilken ordning delegeringsprocessen ska ske, vilket i de flesta fall fungerade 

bättre efter samtal. Det finns dock erfarenheter som säger att de ofta måste påminna 

cheferna om arbetsordningen vid delegeringar. 

 

Arbetsmiljön 

Patientsäkerheten upplevs påverkas av arbetsmiljön. Om arbetsbelastningen på 

omvårdnadspersonalen är för hög ökar risken att misstag uppstår på grund av tidsbrist och 

stress. Hög arbetsbelastning för omvårdnadspersonalen upplevs också påverka 

arbetsmiljön negativt, då bemanningen riskerar att minska på grund av att personal blir 

sjukskriva. 

”… Oftast är förklaringen att omvårdnadspersonalen är stressad, och 

inte hinner med alla uppgifter. Jag upplever att det kan finnas 

kompetens men arbetsmiljön gör att avvikelser uppkommer...” (IP 5) 

”… När det gäller sjukdom tror jag också det beror mycket på att 

arbetsmiljön är mycket tuffare. Man hinner liksom inte riktigt med. Det 

sliter på folk...” (IP 6) 

Att distriktssköterskor har sin arbetsplats i samma byggnad, eller i närheten av 

omvårdnadspersonalens arbetsplats, upplevdes underlätta kommunikationen med 

omvårdnadspersonalen. Det gör det lättare att snabbt planera, korrigera eller följa upp en 

delegerad uppgift. Tillgängligheten mellan distriktssköterskan och 

omvårdnadspersonalen upplevdes skapa trygghet för båda parter och även bidra till ett 

patientsäkert arbete.   



18 

 

 

Arbetsmiljön upplevdes förändrad både när det gäller arbetsbelastning, bemanning och 

kompetens på plats under sommaren, då omvårdnadspersonal går på semester och 

sommarvikarier kommer som inte har lika mycket erfarenhet som ordinarie personal. Att 

delegera medicinska uppgifter till vikarier kan upplevas som otryggt och frustrerande. 

Framförallt om vikarierande personal inte har fått tillräckligt med tid för att gå bredvid 

van personal, för att få patientkännedom, arbetsvana samt kunskap om uppgifterna. Då 

brister det för en säker delegering. Distriktssköterskor berättade också att det känns 

otryggt att delegera till sommarvikarier som de inte har träffat tidigare eller som inte 

arbetar i samma geografiska område, som de ibland måste göra om ansvarig 

distriktssköterska för det området är på semester. Oftast brukar de då delegera för en 

kortare period, så att delegeringen kan förnyas och följas upp av ordinarie 

distriktssköterska.  

 

Brist på delegerad omvårdnadspersonal under sommaren kan medföra extra uppgifter för 

distriktssköterskor, då de själva får göra extra hembesök hos patienter för att utföra de 

medicinska uppgifter som inte har varit möjligt att delegeras. Detta kan leda till frustration 

hos distriktssköterskor då det blir en ökad arbetsbelastning, vilket kan leda till känslor av 

att inte räcka till.  

”… Sommarn, det är tufft. Det är mera delegeringar att dela ut plus att 

vi sjuksköterskor har själva mera uppgifter att göra. Det kan vara 

Fragmin sprutor, insulin som vi får åka dit och administrera själva. 

Oftast beror det på att personalen ska gå ut på semester och att 

sommarvikarier inte får delegering på byte av exempelvis 

morfinplåster eller insulin. Den ordinariepersonal som jobbar under 

sommaren får göra de uppgifterna och om det inte räcker till får vi 

sjuksköterskor hjälpa till med de uppgifterna också… ” (IP 5) 

”… Jag känner att jag inte kan räcka till och kan inte töja ut mig på 

många olika håll och lösa olika problem…”(IP 5) 

Det poängterades att kontinuiteten med personal spelar en stor roll, det framstår som 

bekymmersamt när det är en stor omsättning på omvårdnadspersonalen.   

”Man skulle ju önska att det skulle vara en kontinuitet och att man 

lyckades behålla sina medarbetare under en lång tid för att skapa då 

trygga, erfarna, kunniga, medarbetare som har haft delegeringen 

längre tid och för att minska avvikelser och behålla patientsäkerheten 

riktigt hög.” (IP 4) 

Patientsäkerheten blir sårbar eftersom kunskapen försvinner.  Distriktssköterskor 

uttryckte också att en stor personalomsättning medför fler insatser av 

delegeringsutbildningar och genomgångar.  En del uttryckte att det känns påfrestande att 

hålla i delegeringsutbildningar till personal som slutar kort efteråt.  

”Problemet är att det inom kommunal verksamhet verkar vara en 

väldigt hög personalomsättning. Så då byts personalen ut hela tiden. 

Det är ju vårt ansvar att ge de korrekt utbildning, men det känns lite 

som ogjort arbete eftersom många försvinner lika fort igen. Det sätter 
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lite käppar i hjulen när det gäller tryggheten just med tanke på 

kontinuiteten.” (IP 3) 

Vid brist på omvårdnadspersonal sker alternativa lösningar, där omvårdnadspersonal får 

byta från sina ordinarie patientgrupper till nya grupper, för att täcka upp där det fattas 

personal. Det upplevs av distriktsköterskor som en risk för patientsäkerheten, då 

kontinuiteten och patientkännedomen försämras. 

 

Genomgående är att det finns en känsla av tvång att delegera för att verksamheten ska 

fungera. Det uppstår en pressad känsla både för distriktssköterskan samt hos den som ska 

bli delegerad.  

”Jag upplever att det kan finnas en viss press att personal måste ha 

delegering för att verksamheten ska kunna fungera, men det gör också 

att vissa tar på sig ansvar som de inte hade tagit på sig annars, att det 

blir ett ansvar man inte är beredd att få.” (IP 7) 

 

Samverkan 

Ett välfungerande samarbete med enhetschefer för omvårdnadspersonalen är viktigt för 

distriktssköterskor. Det upplevdes att de oftast fick förståelse från chefer men att det 

ibland känns stressande och pressande från chefer om distriktssköterskan beslutar att inte 

delegera någon av omvårdnadspersonalen. Det är viktigt att distriktssköterskans 

kompetens bekräftas när de bedömer att inte ge delegering till personal som de inte anser 

vara mogen för det. Under intervjuerna kom det fram att distriktssköterskors beslut blev 

mindre ifrågasatta desto längre de arbetat. Kommunikation anses vara en viktig del för 

samverkan.  

”… Men huvudsyftet är inte så att jag känner mig tvingad att delegera 

någon bara för vårdbehovet. Jag är för gammal för det egentligen, kan 

tänka mig att unga nyanställda sjuksköterskor kan ha svårt att stå emot 

den pressen om har en du har en chef som är väldigt påstridigt och man 

inte har ett gott samarbete och flöde som fungerar. Det har jag sett och 

vet att det är svårt. Säger jag nej, då är det nej och det har cheferna 

förståelse för…”(IP 7) 

Personalfrågan och bemanning upplevdes ibland orsaka en intressekonflikt mellan 

enhetschef för omvårdnadspersonal och distriktsköterskor. Det kan uppstå ett behov av 

att snabbt få tillräckligt med personal med delegering kontra att ge patientsäkra 

delegeringar.  

 

Samarbetet med omvårdnadspersonalen ansågs vara en central del för att känna trygghet 

i att delegera ut medicinska arbetsuppgifter. I en del kommuner utgår man från samma 

plats medan man i andra fall sitter på olika arbetsplatser. Det fanns en upplevelse av ökad 

patientsäkerhet om tillgängligheten mellan distriktssköterskorna och 

omvårdnadspersonalen var god. Kommunikationen mellan parterna underlättar, det 

upplevdes tryggt att ha omvårdnadspersonalen på nära håll för att till exempel kunna 

meddela om det sker någon tillfällig medicinförändring hos en patient eller liknande. 

 



20 

 

Distriktssköterskor är beroende av ett välfungerande samarbetade med 

omvårdnadspersonalen, som oftare träffar patienterna. Det ansågs viktigt att det fanns en 

kommunikation vid problem eller vid förändrat mående hos patienter. Det är grunden för 

hur upplevelsen erfars av att släppa på kontrollen.  

”Omvårdnadspersonalen är liksom både våra ögon och öron, och 

patienternas företrädare i mångt och mycket!” (IP 3) 

 

Förlorad kontroll 

Vid delegering överlåts ansvaret till den som blir delegerad att se till att uppgiften utförs 

på ett korrekt och patientsäkert sätt. Även om distriktssköterskan har ett ansvar att se till 

att endast den med rätt kompetens får en delegering samt följer upp, ligger ett stort ansvar 

på den som ska utföra uppgiften. Det kan leda till en känsla av brist på kontroll hos den 

som delegerat. Samarbetet måste bygga på tillit, distriktssköterskorna måste lita på 

omvårdnadspersonalen.  

”Ibland så ber man en stilla bön för att allt ska fungera så att säga. 

Man kan inte kontrollera alla människor som får en delegering fullt 

ut.” (IP 4) 

”Det känns otryggt att inte veta hur det ska gå, det är ju vår 

legitimation som vi lånar ut…”(IP 9) 

En distriktssköterska i hemsjukvården har inte möjlighet att vara på plats överallt och 

kontrollera att omvårdnadspersonalen gör som de ska. De måste helt enkelt förlita sig på 

att den med delegering eller annan omvårdnadspersonal slår larm om det upptäcks att en 

uppgift blivit felaktigt utförd. Distriktssköterskor är beroende av ett fungerande 

avvikelsesystem och poängterar vikten av att det skrivs avvikelser direkt när något 

händer. De uppgav att det tar tid som ny inom hemsjukvården att släppa på 

kontrollbehovet. De upplevdes vara stor skillnad från arbetet på sjukhus där det går att ha 

bättre kontroll över allt det som sker kring patienterna.  

”Jag hade väldigt svårt för det i början. När jag jobbade på sjukhuset, 

då hade jag full kontroll på allt. Det går inte att ha kontroll på allt här. 

I början var det väldigt svårt att släppa kontrollen, nu måste jag lita på 

att jag får till mig informationen antingen genom att på morgonen läsa 

i journalsystemet om det har hänt någonting under kvällen och natten 

eller genom att omvårdnadspersonalen ringer mig och rapporterar till 

mig.” (IP 5) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att analysera datamaterialet användes en induktiv innehållsanalys. Enligt Elo et al. 

(2014) är innehållsanalys en metod som kan användas vid kvalitativa studier. Bengtson 

(2016) skriver att validitet i en studie innebär att resultatet ska spegla det studerade 

fenomenet. Ett sätt att förstärka validiteten vid innehållsanalys är att läsaren ska kunna 



21 

 

följa forskningsprocessen, där man har varit tydlig med hur datainnehållet har bearbetats. 

I den här studien förklaras tillvägagångsättet i dataanalysen där det också förekommer 

exempel på hur dataanalysschemat har följts i syfte att läsaren ska få en uppfattning av 

hur innehållsanalysen har tillämpats. Elo et al. (2014) menar att det är viktigt att vara 

tydlig kring sitt genomförande av dataanalysen så att läsaren ska kunna avgöra om studien 

är tillförlitlig. Bengtsson (2016) skriver att en studies validitet är förstärkt då analysen har 

gjorts av minst två personer som har analyserat datainnehållet oberoende av varandra, för 

att senare sträva efter ett resultat som är logiskt och tydligt. I den här studien analyserades 

intervjuerna individuellt av författarna för att senare jämföras, diskuteras och slutligen nå 

fram till relevanta kategorier som belyser resultatets viktiga delar.        

 

Författarna till studien upplever att de valde rätt metod för att genomföra och analysera 

intervjuer, i arbetet med att undersöka distriktssköterskors upplevelser av hur delegerade 

arbetsuppgifter kan påverka patientsäkerheten i hemsjukvården. Intervjumetoden var att 

föredra istället för andra metoder. Enligt Dahlberg (2014, s. 87) är intervjumetodiken att 

föredra för att direkt fokusera på det fenomen som önskas undersökas i jämförelse med 

att göra en litteraturöversikt. Dahlberg menar vidare att intervjumetodiken även ger 

möjlighet att kunna ställa växlande följdfrågor. En semistrukturerad intervju valdes för 

att inte riskera att få korta svar utan få mer djupa berättelser. Det upptäcktes dock att de 

öppna frågorna ibland ledde till att deltagarna kom på sidospår och började prata om det 

som de själva ansåg vara relevant och viktigt men som kanske inte besvarade syftet med 

frågan. Bell (2016, s. 194) belyser att deltagaren ska få en frihet inom de gränser som 

strukturen avgör. En del frågor är förutbestämda, men utrymme lämnas för att deltagaren 

skall få prata fritt kring de tankar som uppkommer kring ämnet.   

 

Under intervjuernas gång uppmärksammades det att deltagarna ibland berättade om 

upplevelser som sa emot ett tidigare påstående. Dahlberg (2014, ss. 90-91) menar att detta 

kan vara en utmaning i intervjuer då deltagare kan ändra sin åsikt beroende på hur osäkra 

de kände sig i början av intervjun, då de inte riktigt vet vilka svar intervjuaren är ute efter. 

En del svar riskerar att ges i tron att svaret kommer att behaga intervjuaren.  Författarna 

försökte under intervjuernas gång att hålla sig neutrala till alla svar som gavs och försökte 

följa upp svaren för att få en utvecklad berättelse om deltagarnas upplevelse. 

Intervjutekniken förbättrades efter hand och det blev lättare att följa upp deltagarnas svar 

och få fram mer utvecklade svar. 

Det upplevdes lämpligt att utföra individuella intervjuer istället för gruppintervjuer. Det 

underlättade planeringen för intervjuerna när det bara var en deltagare att ta hänsyn till i 

taget.  Det ansågs också att deltagarnas svar på frågor skulle bli mer personliga, 

utvecklade och djupare i relation till upplevda känslor. Intervjuerna spelades in på 

mobiltelefon och därefter transkriberades innehållet. Detta gjordes för att kunna fokusera 

helt på att lyssna under intervjun och inte behöva skriva anteckningar. Bell (2016, s. 196) 

anser att det finns fördelar med enskilda intervjuer i jämförelse med gruppintervjuer eller 

fokusgrupper, då full uppmärksamhet kan tillägnas deltagaren. Bell anser även att det 

underlättar bearbetningen av innehållsanalysen om den inspelade intervjun endast består 

av en deltagare.  

 

Frågorna till intervjuerna testades först vid två pilotstudier och redigerades senare till 

resterande intervjuer. Enligt Elo et al. (2014) kan pilotstudier vara lämpliga för att bedöma 

om valet av intervjufrågor är adekvata för att kunna få svar på studiens syfte. Intervjuerna 
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som gjordes vid pilotstudien inkluderades i studien på grund av att innehållet upplevdes 

bidra med adekvat information. Totalt intervjuades sex distriktssköterskor och tre 

sjuksköterskor. Kvale och Brinkmann (2009, s. 129) menar att antalet deltagare i 

kvalitativa intervjuundersökningar ofta är beroende av det som ska undersökas i studien. 

Enligt Bengtsson (2016) finns det inget krav på hur många deltagare som krävs för att 

utföra en studie. Författarna själva avgör mängden deltagare som behövs för att studiens 

syfte ska bli besvarat. Det bedömdes att intervjuerna var tillräckligt många och 

datamaterialet tillräckligt rikt för att ge svar på syftet.  

 

Demografiska frågor ställdes vid varje intervju för att bland annat få reda på deltagarnas 

kön och antal år med delegeringsansvar. Beslutet att intervjua deltagare från olika 

kommuner inom Västra Götaland ansågs bra för att få en spridning och uppfattning kring 

variationer i upplevelser. Att studien valdes att utföras med en kvalitativ metod ger dock 

svårigheter att anta att upplevelsen av delegeringar som vi beskrivit kan gälla alla 

distriktsköterskor i landet. Bengtsson (2016) menar att i kvalitativa studier syftar man 

mer på att förstå djupet av ett fenomen från olika perspektiv än att skapa en allmän teori 

och generalisering.    

 

Författarna till studien har ingen erfarenhet av arbete inom hemsjukvården, vilket 

uppfattas som en fördel då arbetet med studien inte har styrts av en befintlig kunskap och 

erfarenheter. Enligt Elo et al. (2014) ska resultatet spegla informanternas egna 

upplevelser och erfarenheter och inte påverkas av författarnas egna uppfattningar av 

fenomenet som ska studeras. Författarna har inför studien skrivit ner sin förförståelse i 

syfte att medvetandegöra den. Denna text lästes igenom inför varje intervju för att 

distansera sig från förförståelsen och därmed kunna ha ett mer öppet förhållningssätt 

under intervjuerna. Det har ibland upplevts svårt att inte låta egna antaganden påverka 

analysprocessen. Det har därför varit viktigt att ha förförståelsen nedskriven för att bli 

påmind om den och kunna lägga den åt sidan. Dahlberg (2014, s. 68) skriver att en studie 

med livsvärldsperspektiv måste utföras med öppenhet och följsamhet under hela arbetets 

gång. Det är viktigt med ett öppet förhållningssätt för de likheter, olikheter och skiftningar 

man möter under arbetet med en vetenskaplig studie. 

 

 

 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors upplevelser av att delegera 

medicinska uppgifter i hemsjukvården. Intervjuer har utförts med sex distriktssköterskor 

och tre sjuksköterskor där de fick besvara öppna frågor och berätta om sina upplevelser 

kring att delegera, med patientsäkerheten i fokus. Förhoppningen var att studien skulle 

synliggöra viktiga aspekter kring delegeringsprocessen samt att den skulle belysa 

distriktssköterskors upplevelser av problemområden men också av välfungerande rutiner 

vid delegeringar. Studiens resultat visar många likartade tankar och åsikter. Det fanns en 

gemensam uppfattning om en betydande förutsättning för att säkerställa patientsäkerheten 

vid delegeringar. Det anses vara viktigt att distriktssköterskan som delar ut delegeringar 

ska känna sig trygg när hen överlämnar en arbetsuppgift, samt att personen som tar emot 
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delegeringen också måste känna sig trygg och vara medveten om ansvaret, samt inneha 

tillräckligt med kunskap för att kunna utföra uppgifterna på ett säkert sätt.  

 

Distriktssköterskans upplevelser av hur omvårdnadspersonalens kompetens och 

attityd påverkar patientsäkerheten 

I studien framkom det att omvårdnadspersonalens kompetens kunde variera väldigt 

mycket beroende på deras arbetserfarenhet och utbildningsnivå. I likhet med andra studier 

anses omvårdnadspersonalens kompetens vara viktig för att erhålla en hög 

patientsäkerhet. Brist på kunskap vid delegerade uppgifter innebär en risk för 

patientsäkerheten (Craftman et al. 2012; Andersson et al. 2018; Berland et al. 2012). 

Enligt Bystedt, Eriksson och Wilde-Larsson (2011) är omvårdnadspersonalens 

kompetens en resurskälla som inte skulle kunna utnyttjas fullt ut om de inte hade 

delegerats arbetsuppgifter.  

 

Distriktssköterskorna ansåg att omvårdnadspersonalen bör ha tillräckligt med kunskap 

för att kunna utföra den medicinska uppgiften som de blir delegerade på ett korrekt och 

därmed patientsäkert sätt. Ett intressant fynd är det faktum att upplevelserna kring att 

delegera oerfaren eller erfaren omvårdnadspersonal ser olika ut bland deltagarna i studien. 

En del distriktssköterskor känner mer trygghet efter delegering av ny 

omvårdnadspersonal som saknar erfarenhet till skillnad från erfaren omvårdnadspersonal, 

som tenderar att inte vara lika noggranna, där det blir mer slentrian. Det finns en känsla 

av att ny personal arbetar mer noggrant och följer de säkerhetsrutiner som finns. De är 

mer uppmärksamma och reagerar om det skulle vara fel läkemedel doserat i en patients 

dosett, eftersom de läser läkemedelslistorna och kontrollräknar tabletter. Detta är något 

som den erfarna personalen efter en tid har en benägenhet att förbise, eftersom de har en 

tanke om att de redan vet vilka tabletter som ska ges och därför inte behöver kontrollera 

mot listor. Problemet är att det kan ha skett läkemedelsförändringar som då inte 

uppmärksammas. I andra fall upplevs det mer tryggt och säkert när 

omvårdnadspersonalen har arbetat en tid och samlat på sig erfarenhet. De anses vara mer 

stresståliga då de har fått in en rutin för hur de ska arbeta, till skillnad från ny personal 

som riskerar att missa saker under stressade arbetsförhållanden. Craftman et al. (2012) 

lyfter fram att delegerande sjuksköterskor upplever ett stort ansvar att dela ut medicinska 

delegeringar till omvårdnadspersonal och att omvårdnadspersonal i sin tur bör vara 

medvetna om sitt eget ansvar över de delegerade arbetsuppgifterna.  

 

Craftman et al. (2012) menar att det kan upplevs otryggt när omvårdnadspersonal inte 

behärskar språket eftersom kommunikationssvårigheter ökar risken för missförstånd vid 

medicinska delegeringar. I likhet med Craftman et al. (2012) är språksvårigheter något 

som distriktssköterskorna i studien ansåg vara problematiskt. De berättade om situationer 

där omvårdnadspersonal inte behärskat det svenska språket och därmed inte kunnat läsa 

och förstå läkemedelslistor. Distriktssköterskorna tyckte att det borde vara ett 

grundläggande krav att kunna språket för att kunna hantera en medicinsk delegering på 

ett sätt som inte riskerar att påverka patientsäkerheten. Författarna till den här studien 

reflekterar över hur viktigt det är att omvårdnadspersonalen kan kommunicera med 

patienterna och förstå vad patienterna förmedlar. Omvårdnadspersonalen träffar 

patienterna mera ofta än vad distriktsköterskan gör. Därför är det viktigt att relevant 

information kring patienterna uppmärksammas och delges distriktssköterskan.  
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Distriktssköterskans upplevelser av delegeringsprocessens påverkan på 

patientsäkerheten 

Många känslor har identifierats hos deltagande distriktssköterskor i studien. Ofta har det 

handlat om positiva känslor av fungerande verksamheter där delegeringsprocessen är väl 

utarbetad och där arbetet med delegeringar har en tydlig struktur. Det framkom av 

distriktssköterskorna att det i en del fall känns patientsäkert att delegera uppgifter och att 

ett förtroende finns för att kollegor som också delegerar omvårdnadspersonal endast gör 

det när det finns tillräckligt med kompetens och därmed är patientsäkert. Studien visar 

också på upplevelser av motsatsen, där det brister i delegeringsprocessen, där det inte 

finns tid eller resurser för att säkerställa att omvårdnadspersonalen får tillräckligt med 

förberedelse och kunskap inför en delegering. En känsla som kan uppstå är förlorad 

kontroll över vad som händer hos patienterna efter att en medicinsk arbetsuppgift har 

blivit delegerad. Därför tänker författarna att det är av stor vikt att omvårdnadspersonalen 

verkligen förstår vad de ska göra och att arbetsuppgiften utförs på ett säkert sätt, så att 

distriktsköterskorna kan känna sig trygga i att lämna över den delegerade uppgiften. 

Craftman et al. (2012) skriver att många distriktssköterskor uppger att de behöver mer 

enskildhet och tid för att kunna utbilda omvårdnadspersonalen på ett korrekt och säkert 

sätt inför delegeringar.  

 

Distriktssköterskorna upplever att delegeringsprocessen är en viktig del som ligger till 

grund för omvårdnadspersonalens förmåga att utföra de delegerade medicinska 

uppgifterna. Distriktssköterskorna delade med sig om tankar kring förutsättningar som 

gynnar en delegeringsgenomgång. Den person som delegerar ska ha kännedom om 

omvårdnadspersonalens kompetens och tidigare erfarenheter. Antalet personer som 

delegeras samtidigt är också viktigt, för att omvårdnadspersonalen ska få en trygg miljö 

vilket ökar chansen att våga ställa frågor. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

står det att den som tar emot en delegering ska ha god kompetens för den delegerade 

arbetsuppgiften. Personen ska ha fått tillräckligt med kunskap genom erfarenhet eller 

utbildning för den uppgift som ska delegeras (SOFS 1997:14). I likhet med det som står 

beskrivet i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd anser distriktssköterskorna att 

det är viktigt att omvårdnadspersonalen får tillgång till ett välarbetat utbildningsmaterial 

som bidrar till den kunskap som krävs för att kunna utföra medicinska uppgifter och få 

lärdom kring komplikationer och symptom att ha hänsyn till vid 

läkemedelsadministrering. Distriktssköterskorna ansåg att tillräckligt med tid och 

planering inför delegeringsutbildningar är viktigt för att känna att delegeringsprocessen 

är välfungerade. De upplever att det krävs tid för att kunna erbjuda en god 

delegeringsundervisning. Nödlösningar som akuta delegeringar upplevs av 

distriktssköterskorna som olämpliga, då de hindrar bevarandet av en delegeringsprocess 

av god kvalité. 

 

Craftman et al. (2012) skriver i sitt resultat att omvårdnadspersonalens kompetens ofta är 

tillräcklig för att kunna utföra de delegerade uppgifterna. Erfarenheten byggs upp av det 

kontinuerliga nära arbetet som omvårdnadspersonalen har med patienter och 

kompenserar för eventuella kunskapsbrister. I motsats till Craftman et al. (2012) beskriver 

deltagande distriktssköterskor att omvårdnadspersonal många gånger blir delegerade 

alltför tidigt och utan den erfarenhet som de borde ha. På en del arbetsplatser måste 
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omvårdnadspersonalen gå bredvid erfaren personal ett bestämt antal arbetspass för att få 

kunskap och patientkännedom innan en delegering kan ges. Reflektion görs kring att alla 

människor är olika och det antal dagar som är tillräckligt för en person att förstå en 

arbetsuppgift kan vara för få för en annan. Det är viktigt att inte bara förlita sig på att 

omvårdnadspersonalen har erhållit tillräckligt med kunskap efter ett visst antal arbetspass 

utan att det görs en personlig bedömning av kunskapsnivån innan varje delegering.  

 

Distriktssköterskorna bedömer det som viktigt att enhetschefer respekterar deras beslut 

att inte delegera ut en medicinsk uppgift till personal som inte upplevs mogen för 

uppgiften. Bystedt, Eriksson och Wilde‐ Larsson (2011) skriver om sjuksköterskor i 

hemsjukvården som delegerar uppgifter till omvårdnadspersonal för att de ska känna sig 

värderade och kunniga. Delegeringar delas ut till fler än vad som egentligen behövs för 

att skapa rättvisa bland omvårdnadspersonalen. I motsats till Bystedt, Eriksson och 

Wilde-Larsson (2011) framkom det i den här studien uppfattning om det motsatta, då 

distriktssköterskorna uppgav att de endast delegerade till behörig personal och aktuella 

medicinska uppgifter. När en uppgift inte längre var aktuell togs delegeringen bort. Detta 

skedde för att säkerställa kompetensen för utförandet av arbetsuppgiften. Författarna 

reflekterar över det faktum att patientsäkerheten säkerställs genom att inte delegera ut i 

tid och otid och på felaktiga grunder. Andra studier visar att delegeringar kan bidra till en 

högre patientsäkerhet då det finns fler personal som kan göra uppgifterna, vilket leder till 

att patienter kan få hjälp med kortare intervaller (Craftman et al. 2012; Bystedt, Eriksson 

& Wilde-Larsson 2011).   

 

Distriktssköterskans upplevelser av verksamhetens påverkan på patientsäkerheten 

Sambandet mellan arbetsplatsernas rutiner och resurser och upplevelser av otrygghet, oro 

och press framkom av distriktssköterskorna i studien. Bakom dessa känslor låg en rädsla 

över de allvarliga konsekvenser som kan uppstå för patienter om de medicinska 

arbetsuppgifterna inte utförs på rätt sätt eller om det brister i säkerhet vid 

läkemedelsadministrationer. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 83-84) menar att trygghet 

kan återfinnas när problemet som ligger till grund för otryggheten avlägsnas.  

 

Vårdgivaren får inte reglera att vissa medicinska arbetsuppgifter ska delegeras. Det krävs 

alltid en professionell bedömning kring behovet samt lämpligheten vid alla delegeringar. 

Det är den yrkesutövare som är föreskriven den specifika arbetsuppgiften som avgör det 

(SOFS 1997:14). Studiens författare reflekterar över möjligheten för de som delegerar att 

känna trygghet i att överlämna ansvar om det finns vetskap om att den som blir delegerad 

är införstådd med alla viktiga rutiner kring en medicinsk arbetsuppgift och att det finns 

en respekt från chefer att det är en tidskrävande process som måste värderas. Det behöver 

få ta tid. Det fungerar inte att akut dela ut delegeringar för att lösa bemanningsproblem. 

Då uppstår en pressad känsla hos den som ska delegera. Berland et al. (2012) skriver att 

sjuksköterskor var oroade över att personal som saknade kunskap utförde sjuksköterskans 

uppgifter och de förklarade det som en följd av ett bristande ledarskap och av ekonomiska 

problem. I likhet med Berland et al. (2012) upplever distriktssköterskor att det finns en 

förväntan att delegeringar bara ska ordnas utan tillräcklig förberedelse. Det finns en 

känsla av att chefer inte alltid förstår att det är en process som är tidskrävande för att det 

ska kunna bli patientsäkert.  
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Bystedt, Eriksson och Wilde-Larsson (2011) belyser sjuksköterskors upplevelser av att 

inte kunna påverka hur vården är fördelad, vad som ska göras och av vem. Ofta måste 

arbetsfördelningen lösas på plats och sjuksköterskor känner sig då tvungna att delegera, 

även om omvårdnadspersonalen är okända för dem. I likhet med Bystedt, Eriksson och 

Wilde-Larsson (2011) upplevde distriktsköterskorna att det kunde uppstå situationer där 

de fick en felaktig bild av den som skulle få delegering eftersom de inte hann få någon 

personkännedom. Författarna reflekterar över att tid och resurser har centrala roller för 

att det ska kännas tryggt att delegera, att kunna släppa på kontrollen utan oro över hur det 

ska gå.  

 

Distriktssköterskorna uttryckte att patientsäkerheten upplevdes vara hög när det finns 

rutinerad omvårdnadspersonal med kännedom om arbetsuppgifterna och patienterna. Det 

som uppfattades som ett hot är den stora omsättningen av omvårdnadspersonal och bristen 

på personal. Mycket tid läggs ner på att utbilda och delegera ny personal som inte stannar 

på arbetsplatsen, vilket leder till förlorad kompetens. Al, J. och Doucette (2018) belyser 

ett samband mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet. Sambandet förklaras genom att 

felaktiga medicinska behandlingar oftare sker när vårdpersonalen har en högre 

arbetsbelastning. I likhet med Al, J. och Doucette (2018) framkom det att arbetsmiljön 

upplevs påverka patientsäkerheten, då en hög arbetsbelastning och stress i kombination 

med personalbrist leder till svårigheter att utföra medicinska uppgifter med den 

noggrannhet som egentligen ska förekomma. Under intervjuerna med deltagande 

distriktssköterskor kom det fram att arbetsmiljön påverkas negativt i synnerhet under 

sommaren i samband med semesterperioder för samtliga yrkesgrupper. Det behövs 

sommarvikarier för bemanning och omfördelning av arbetsuppgifter, vilket orsakar en 

ökad arbetsbelastning för distriktssköterskorna.  

 

Författarna anser att en ökad bemanning skulle underlätta arbetsbelastningen och därmed 

stärka patientsäkerheten. Problemet är att det finns många faktorer som påverkar 

personalbristen negativt. Dåliga arbetsförhållanden och arbetsvillkor leder till oattraktiva 

arbetsplatser. Det behövs en kraftansträngning för att få mer personal att söka sig till 

tjänsterna samt för att behålla sin personal, vilket ligger på ledningsnivå. Bystedt, 

Eriksson och Wilde-Larsson (2011) skriver att sjuksköterskor i deras studie upplever att 

de tvingas delegera medicinska uppgifter till omvårdnadspersonal trots att personalen 

saknar den kunskap som krävs. De delegerar oavsett medvetenheten om att det är emot 

vad lagen säger men att de inte har något val på grund av personalbrist. 

Delegeringar används som en taktik för att övervinna bristen på personal, något som 

sjuksköterskor upplever som frustrerande. Om tid och tillräckligt med personal hade 

funnits hade arbetsuppgifter som ingår i sjuksköterskans ansvarområde kunnat stanna 

inom yrkeskategorin. I likhet med Bystedt, Eriksson och Wilde-Larsson (2011) berättade 

en del av distriktsköterskorna att de ibland upplever en press och att krav ställs på att de 

ska delegera för att verksamheten ska fungera. Men i motsats till Bystedt, Eriksson och 

Wilde-Larsson (2011) upplevdes det av distriktssköterskorna att de har makt att neka en 

delegering. Det framkom att det kan kännas svårt som ny att stå emot pressen av att 

behöva delegera men det blir lättare i takt med att arbetserfarenheten ökar, då 

distriktssköterskan blir mer bekväm i sin roll. Distriktssköterskorna belyser dock att det 

blir en ohållbar arbetssituation om de inte delegerar då de i dessa fall måste utföra mycket 

av de medicinska uppgifterna själva.  
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Vårdförbundet (2018) skriver att delegeringar inte får ersätta personal eller användas av 

ekonomiska skäl, vilket innebär att delegeringar inte får tas till för att underlätta vid 

bemanningsproblem. I motsats till vad Vårdförbundet (2018) skriver är det något som 

distriktssköterskorna i studien upplever som ofta förekommande. Personaltätheten har en 

stor inverkan på patientsäkerheten vid delegeringar. I Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd står det att den som bedriver hälso- och sjukvård statligt, inom landsting, 

kommun eller som enskild vårdgivare är skyldig att se till att bemanningen är tillräcklig 

så att kraven på en god vård med hög kvalité och patientsäkerhet upprätthålls (SOFS 

1997:14). 

 

Det pågår förbättringsarbete på en del av deltagarna i studiens arbetsplatser, bland annat 

fokuseras det på att få bra rutiner för delegeringsprocessen där en del distriktssköterskor 

ska bli ansvariga för delegeringar och få tid avsatt för det arbetet, med förhoppningen om 

att detta kan leda till bättre kontinuitet och kvalité i delegeringsutbildningen. Vid en 

arbetsplats diskuteras det kring vilka yrkeskategorier som ska vara delegerade, där det 

finns en tanke om att undersköterskor ska ha delegering för avancerade medicinska 

uppgifter och läkemedelsadministrering medan vårdbiträden ska arbeta med 

omvårdnadsarbete och enklare delegerade uppgifter. Författarna anser att det är ett steg i 

rätt riktning att personalens utbildningsnivå ska ligga till grund för vilken typ av 

delegering som lämnas ut. Problemet med hög personalomsättning och personalbrist 

kvarstår dock, vilket kan leda till svårigheter att verkställa strategin i praktiken. 

 

Att förebygga vårdlidande och bidra till hållbar utveckling  

Wiklund (2003, ss. 104-105) förklarar att svagheter i vårdens organisation och 

genomförande kan orsaka ett vårdlidande för patienter, till följd av felaktigt utförd vård 

eller vård som uteblir. Det kan orsaka en försämring av de symptom och problem som 

patienter redan har. Det kan till exempel gälla utebliven medicinering eller att man inte 

tar hänsyn till patientens beskrivning av sina symptom. I likhet med det som Wiklund 

(2003) beskriver reflekterar författarna kring orsaker som kan äventyra patientsäkerheten 

i hemsjukvården som i sin tur kan leda till ökad vårdlidande för patienten. Det kan handla 

om organisations- och arbetsmiljöfaktorer, stress, ofullständiga delegeringar eller 

bristande kompetens.  

  

Författarna tänker att hänsyn till patientsäkerheten vid delegering av medicinska 

arbetsuppgifter minskar risken för att patienterna ska råka ut för onödigt lidande som 

uppstår vid felaktigt utförd vård, till exempel missade eller felaktiga läkemedelsdoser. 

När patienter råkar ut för skador eller lidande som orsakats av vården, så kallat 

vårdlidande reflekterar författarna kring att detta kan leda till ökade kostnader för 

samhället till följd av till exempel ökade vårdbehov och sjukhusinläggningar. Sjukhusen 

får en mer ansträngd situation till följd av inläggningar som hade kunnat undvikas. Detta 

leder i sin tur till ett behov av ökade resurser vilket medför större kostnader. Behm och 

Gustafsson (2017, s. 138) skriver om förebyggande besök vilket är något som används 

alltmer inom hemsjukvården idag i syfte att få en bättre förståelse för den äldre personens 

hälsa, levnadsförhållanden och eventuella vårdbehov. Besöket ska även fungera som ett 

stöd för att personen ska få möjlighet att leva så självständigt som möjligt och för att 

minska inläggningarna på sjukhusen och särskilda boenden och därmed minska 

samhällets kostnader. Reflektion görs av författarna till den här studien kring det faktum 
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att det finns en anledning till att mer sjukvård bedrivs i hemmet idag, men om den vården 

inte fungerar optimalt och om säkerheten inte säkerställs, orsakar det istället en negativ 

utveckling. Därmed är det av yttersta vikt att delegeringar som är så vanligt inom 

hemsjukvården fungerar optimalt och inte äventyrar säkerheten och kvalitén på vården.  

 

Kungliga Tekniska Högskolan (2018a) skriver att hållbar utveckling tar hänsyn till 

behovet som det ser ut idag utan att kommande generationers möjligheter att tillgodose 

sina behov sätts på spel. Kungliga Tekniska Högskolan (2018b) beskriver vidare att alla 

individer har fysiska och psykologiska behov samt drömmar och mål i livet. Social 

hållbarhet handlar om att kunna tillgodose människans möjligheter att kunna uppfylla de 

behoven vilket möjliggör att människan kan uppnå sin fulla potential.  

Det finns globala mål för hållbar utveckling vilket innebär ett arbete för att säkerställa ett 

hälsosamt liv och välbefinnande för alla människor oavsett ålder (Kungliga Tekniska 

Högskolan 2018c). Reflektionen kring hemsjukvården och hemtjänstens arbete kopplat 

till social och hållbar utveckling leder till tankar om att underlätta människors liv genom 

att kunna erbjuda vård i hemmet. Patienter får möjlighet att bo kvar i sin trygga 

hemmamiljö och få hjälp med de insatser som är nödvändiga för att de ska kunna leva så 

normala liv som möjligt, oavsett sjukdom eller ålder.  

 

 

SLUTSATSER  

Det upplevs av distriktssköterskor att patientsäkerheten vid medicinska delegeringar är 

viktig för att undvika ett vårdlidande för patienter. För att kunna upprätthålla 

patientsäkerheten på en hög nivå krävs det en del välfungerande faktorer såsom god 

arbetsmiljö, tillräcklig bemanning, erfaren personal och goda delegeringsrutiner.   

Författarna har en önskan om att den här studien ger en inblick i delegeringsrutinernas 

betydelse för patientsäkerheten. Genom att belysa distriktssköterskors upplevelser av att 

delegera medicinska uppgifter till omvårdnadspersonal vill författarna påvisa 

omständigheter som kan äventyra patientsäkerheten. Resultatet kan användas för att få en 

ökad förståelse kring rådande problemområden och förhoppningsvis bidra till underlag 

vid förbättringsarbete inom den kommunala vården.  

Det hade varit intressant att som vidare forskning studera omvårdnadspersonalens 

upplevelser av att ta emot medicinska delegeringar, för att få ett bredare perspektiv.  

Författarna vill avslutningsvis rikta ett stort tack till deltagande distriktssköterskor och 

sjuksköterskor samt handledare som gjort den här studien möjlig att utföra!  
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Bilaga 1 

 

 

 

Hej! 

 

Vi är två sjuksköterskor, Emelie Svanberg och Sebastian Salazar, 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 Magisteruppsatsen är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 

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

upplevelser distriktssköterskor inom hemsjukvården har av att delegera medicinska 

uppgifter till omvårdnadspersonal med patientsäkerheten i fokus. Vi skulle uppskatta 

din hjälp med att hitta 1-2 distriktssköterskor (i första hand) eller sjuksköterskor som 

skulle vara intresserade av att delta i vår studie. 

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 

halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer 

med distriktssköterskor inom kommunen. Intervjuerna kommer att ske under september 

månad 2018, på arbetsplatsen eller enligt överenskommelse, förslagsvis på lunchrast, vi 

kan även ha intervjun via telefon om det skulle vara enklast! Tidsåtgången beräknar vi 

till ungefär 30-40 minuter per intervju. 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. Informanterna kommer att få en liten gåva som 

bevis på vår tacksamhet! 

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

deltagande senast 10/9. Skicka ett mail till xxxxx med namn samt kontaktuppgifter till 

den eller de sjuksköterskor som kan tänka sig att intervjuas.  

 

Tack för hjälpen! 

 

 

Hälsningar 

                                                                                   

Emelie Svanberg   Sebastian Salazar                                                                      

Xxxxx    xxxxx 

tel: xxxxx    tel :xxxxx 
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Bilaga 2 

 

 

 

Till verksamhetschef för godkännande datasinsamling 

 

Vi avser att undersöka vilka upplevelser distriktssköterskor och sjuksköterskor inom 

hemsjukvården har av att delegera medicinska uppgifter till omvårdnadspersonal med 

patientsäkerheten i fokus. 

 

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 

halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer. 

 

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. 

 

Vid godkännande, skriv under och maila tillbaka till xxxxx alternativt skicka med 

brev till xxxxx  

 
Undertecknad verksamhetschef godkänner  

härmed att Emelie Svanberg och Sebastian Salazar genomför 
datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
Borås / 2018 
 
_____________________________________ 
Namn 
_____________________________________ 
Titel 
_____________________________________ 
Verksamhet 
_____________________________________ 
Ort 
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Bilaga 3 

Förfrågan om medverkan i en studie 
 
Vi är två sjuksköterskor, Emelie Svanberg och Sebastian Salazar, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska 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 

distriktssjuksköterskan/sjuksköterskans upplevelser av att delegera medicinska uppgifter till 

omvårdnadspersonal inom hemsjukvården, och skulle vilja höra mer om dina tankar och 

erfarenheter av det.  

 

Du tillfrågas här om att medverka i en intervju. Intervjun kommer att spelas in. 

Tidsåtgången beräknas till mellan 30-40 minuter. Medverkan i studien är frivillig och kan 

när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte 

spåras till deltagarna vid publiceringen.  

 

Detta formulär om samtycke lämnas till någon av oss studenter vid intervjutillfället. Vid 

frågor eller eventuella funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare.  

 

Hälsningar  

 

                                                                                   

Emelie Svanberg                                                                  Sebastian Salazar                                                                      

xxxxx            xxxxx 

tel:xxxxx                                                                               tel: xxxxx 

 
 

Handledare  

 

Annika Billhult Karlsson 
Universitetslektor 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

Sektionen för vårdvetenskap 

Xxxxx 
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Bilaga 4 

 

Samtycke till att medverka i en intervjustudie  
Härmed ger undertecknad sitt samtycke till att delta och godkänner att jag fått information 

om studien, att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min 

medverkan utan förklaring.  

 

 

 

_______________________________  

Ort och datum  

 

 

_______________________________  

Namnteckning  

 

 

_______________________________  

Namnförtydligande  

 

 

_______________________________  

Befattning 
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Bilaga 5 

 

 

Intervjufrågor 

Demografiska frågor: 

 Kön:    _______________ 

 Dsk/ssk:   _______________ 

 Delegerat i antal år:  _______________ 

 Geografiskt område:  _______________ 

 Antal patienter du ansvarar för:  _______________ 

Intervjufrågor 

 Hur är din upplevelse av patientsäkerheten vid medicinska delegeringar till 

omvårdnadspersonal? 

 Vilka kriterier anser du måste uppfyllas av omvårdnadspersonalen för att 

patientsäkerheten ska upprätthållas vid utövandet av medicinska 

uppgifter? 

 Finns det någon specifik händelse eller situation som du vill berätta om?  

 Hur går en delegering till vid din arbetsplats? Hur är din upplevelse kring 

delegeringsprocessen/ kunskapsprov? Hur ofta prövas delegeringar om? 

Upplever du det som tillräckligt för att känna dig trygg med att lämna 

ansvaret?  

 Hur är din upplevelse kring press från chefer när det gäller att ge 

omvårdnadspersonal delegeringar? 

 Till hur många delegerar du arbetsuppgifter vid samma tillfälle? Hur är 

din upplevelse kring det? 

 Ser patientsäkerheten olika ut beroende på vilken tid under året 

delegeringar delas ut, kan du förklara? 
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 Hur ser din arbetsplats ut, är det mycket personal i omlopp? Många 

patienter? Centralt eller på landsbygd?  

 Är det något mer som du vill tillägga eller förtydliga kring din upplevelse 

av delgeringar? 

 

Följdfrågor: 

- Vad intressant, kan du berätta mer… 

- Hur menar du? 

- Hur kändes det då? 

- Kan du förtydliga hur du menar? 

- Vad betyder det för dig att… 

- Hur tänker du kring… 

 

 

 


