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Sammanfattning    
 
Distriktssköterskans ledarskap har historiskt sett utvecklats i takt med inflytande av 
samhällets värderingar och dess förändrade sjukdomsbild. Det auktoritära ledarskapet 
har under senare delen av 1900- talet successivt ersatts av det demokratiska ledarskapet 
med en holistisk syn på människan. Detta nya ledarskap ställer höga krav på 
samverkansformer vid vård av patienten. En övergång till en teambaserad organisation 
har enligt litteraturen visat sig fungera bra. Tidigare forskning visar att det krävs god 
arbetsledning i teamarbetet mellan distriktssköterska/ sjuksköterska och vårdpersonal 
för att patienten ska erhålla god vård. Vi anser det betydelsefullt att utforska vilken 
betydelse distriktssköterskans/ sjuksköterskans ledarskap har vid samarbetet med 
vårdpersonal.  
Syftet med uppsatsen är att synliggöra distriktssköterskans/ sjuksköterskans 
arbetsledning av vårdpersonal inom kommunal hälso- och sjukvård. Denna 
litteraturstudie har gjorts med utgångspunkt från 13 vetenskapliga artiklar och övrig 
litteratur inom valt ämnesområde. Datamaterialet har granskats utifrån en kvalitativ 
innehållsanalys samt kategoriserats.   
Distriktssköterskans/ sjuksköterskans ledarskap avspeglar samarbetet med 
vårdpersonalen. Ett starkt ledarskap är viktigt för utvecklandet av ett gott samspel och 
samarbete mellan distriktssköterska/ sjuksköterska och vårdpersonal. Återkommande 
faktorer med betydelse för ledarskapets inverkan på samspelet med vårdpersonal visade 
sig vara ledarskapsroll, kommunikation, teamarbete och utbildning. En öppen och klar 
kommunikation med regelbunden återkoppling mellan distriktssköterskan/ 
sjuksköterskan och övrig vårdpersonal kopplas till framgångrika prestationer. I ett 
välfungerande teamarbete där distriktssköterskan/ sjuksköterskan har förmåga att 
motivera vårdteamet genom kompetensutveckling, uppmuntran till egna initiativ, samt 
delgivande av gemensamma mål och visioner stärks teamet. 
 
Nyckelord: Distriktssköterska, Sjuksköterska, Ledarskap, Kommun, Äldreomsorg, 
Teamarbete, Kommunikation.  
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INLEDNING 

Ledarskap och dess betydelse inom hälso- och sjukvård har hamnat i blickfånget under 
den senaste tioårsperioden. En av anledningarna till den ökade uppmärksamheten har 
varit att sjukvården ställts inför effektiviseringskrav, framförallt ekonomiskt styrda 
effektiviseringar. Förändringar i sjukvården har medfört större krav och förväntningar 
på ledarskapet. Verksamhets- och kompetensutveckling har betonats liksom ansvaret för 
att hantera problem inom vården (Nilsson, 2005). Omstrukturering av sjukvården med 
kortare vårdtider och minskat antal vårdplatser på sjukhus har inneburit att vård- och 
omsorgsbehov i ökad utsträckning tillgodoses i den kommunala hälso- och sjukvården 
(Larsson & Westlund, 2002).   
Att tjänstgöra inom den kommunala hälso- och sjukvården ställer stora krav på 
sjuksköterskans arbetsledande förmåga. Alla sjuksköterskor utövar ledarskapsfunktioner 
i sitt dagliga arbete, oavsett nivå eller institution. Sjuksköterskan har ett speciellt ansvar 
för att leda omvårdnadsarbetet och på så sätt bidra till att omvårdnadsåtgärderna är av 
bästa möjliga kvalitet (Jahren Kristoffersen, 1998 & Lorraine, 2005).  
Intresset för valda ämnesområde väcktes i samband med tidigare studier angående 
sjuksköterskans ledarskap och av egna upplevda erfarenheter av arbetsledande 
situationer. Genom denna litteraturstudie avses att erhålla fördjupade kunskaper inom 
valda ämnesområde.  
 
 
BAKGRUND 

Historik 

Den omvårdnadsteoretiker som betytt mycket för utvecklingen av 
sjuksköterskeprofessionen är Florence Nightingale. Hon hade en gedigen utbildning och 
erfarenhet från sina resor. Hon ansågs dessutom vara en effektiv administratör, 
organisatör och nytänkare (Söderhamn, 1997). Enligt Lorraine (2005) var Florence en 
auktoritär ledare vars arbetsordning varit vägledande och dominerande under flera 
decennier inom hälso- och sjukvård. Genom sina banbrytande insatser som tidig ledare 
och med sitt pionjärarbete framstod enligt Jahren Kristoffersson (1998) Florence 
Nightingale som ett tydligt exempel på sjuksköterskans arbetsledande funktion och 
menar på att ledandet av omvårdnadsarbetet har varit av stor betydelse sedan dess. 
Enligt Söderhamn (1997) beskrev Florence att arbete ute i samhället, istället för på 
sjukhus, var en uppgift för de bästa sjuksköterskorna och förklarade därtill hur en 
distriktssjuksköterska skulle utföra sina arbetsuppgifter. De normer och riktlinjer som 
sattes upp för dessa sjuksköterskor kan därför anses vara tonsättande för hela 
professionen. 
 
Jahren Kristoffersson (1998) skriver att sjuksköterskans ledarskap i svensk sjukvård har 
varit framträdande och en självklarhet sedan 1900-talets början. En överordnad 
sjuksköterska som benämndes husmor fanns på de flesta svenska sjukhus på 1920- talet 
och år 1964 ändrades benämningen till sjukvårdsföreståndare som underställdes 
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sjukhuschefen. Samtidigt ställdes krav på samverkan med chefsläkaren. År 1997 kom 
en ny lag där ledarskapet i hälso- och sjukvården ändrades från chefsöverläkare till 
verksamhetschef. Inga särskilda krav på läkarkompetens krävdes för ledningsfunktionen 
längre och ökade därmed chansen formellt för andra yrkesgrupper att bli chefer inom 
vården. 

Begreppet ledarskap 

Nationalencyklopedin (band 12, s.185, 1993) beskriver ledarskap som ”beteende eller 
handling och omfattar bland annat ledarskap som funktion. Med funktioner menas 
planering, organisering, ordergivning, koordinering och kontroll. Ledarskap som 
process fokuserar utförandet av dessa funktioner eller ledarens deltagande i 
målformulering, kommunikation och beslutsfattande”.   

Ledarskapsteorier   

Nedan presenteras olika ledarskapsteorier vilka används inom sjukvården i allmänhet. 
Historiskt sett har ledarskapsteorier utvecklats i takt med inflytande av samhällets 
värderingar och förändrad sjukdomsbild. Under industrisamhällets period var det snäva 
biomedicinska synsättet rådande. Denna naturvetenskapliga period präglades av ett 
hierarkiskt, auktoritärt ledarskap med mekaniskt vårdtänkande där åtskillnaden mellan 
kropp och själ var skarp (Svensson, 1993). En auktoritär ledare är enligt Nilsson (2005) 
kontrollerande, bestämmande och drar sig inte för att utöva sin egen makt. 
Initiativförmåga, engagemang och ansvar i ett sådant vårdteam är svagt. Denna typ av 
ledare bryr sig inte om relationer och är sällan någon omtyckt person själv. Ett 
auktoritärt ledarskap kan fungera bra i akuta sammanhang som kräver snabba och ibland 
obekväma beslut. Enligt Lorraine (2005) skall auktoritärt ledarskap endast användas vid 
krissituationer. 
 
Svensson (1993) påtalar att med det kroniska sjukdomspanoramats framfart under 1950-
talet, vilket präglades av det humanistiska vårdtänkandet, har det demokratiska 
ledarskapet tagit vid.  Detta vidgade perspektiv ser till hela människan och innefattar 
psykosociala aspekter på sjukdom och hälsa. Denna holistiska syn inbegriper patientens 
behov av information och medverkan i beslut rörande hälsan (Holter, 1998). Nilsson 
(2005) menar vidare på att sjuksköterskor med demokratisk eller grupporienterad 
inriktning skapar ett gott arbetsklimat inom vårdteamet. Dessa typer av arbetsledande 
sjuksköterskor strävar efter jämlikhet inom gruppen och uppmuntrar till delaktighet i 
beslut. En grupp som denna är engagerad, tillfreds, självgående, klarar att lösa problem 
och komplexa uppgifter. Kvantitativt sett presteras inte lika mycket i en demokratiskt 
ledd grupp som i en auktoritärt ledd grupp. 
 
Bondas (2003) beskrev teorin ”Caritative Leadership” som en vetenskaplig 
omvårdnadsteori sprungen ur ett vårdvetenskapligt perspektiv genom en holistisk 
sammanslagning av Erikssons omvårdnadsteori samt Scheins organisationsteori. 
Författaren förklarade att ett Caritativt ledarskap stod för kärlek och barmhärtighet till 
människan vilket avspeglade dess benämning, med huvudmotiv att ta hand om 
patienten. Ledarskapsteorin utgjordes av fem teser vilka sorterats upp efter 
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människosyn, caritativa motiv, värdighet, dimensioner och betydelsen av sjukvård samt 
klimatet i omvårdnadskulturen.   
 
I en närmare beskrivning av dessa fem teser understrykte Bondas (2003) vikten av 
sjuksköterskans patientinriktade och icke egoistiska motiv vid ledarskap och 
administration. Dessa motiv synliggjordes via den arbetsledande sjuksköterskans 
värderingar vilket visade sig i den direkta patientomvårdnaden genom ord, handling och 
beteende. Författaren menade vidare på att detta präglade organisationens kultur och 
klimat. Hänsynstagande till livsvärldsperspektivet poängterades då ledande 
sjuksköterska uppmanades att värna om medarbetarens unika värde och kompetens vad 
gäller förmåga att ge god omvårdnad då detta ansågs ha betydelse för vilken vård 
patienten skulle få. Det framgick att det var ledarens ansvar att vidta åtgärder vid 
exempelvis nonchalans, ignorans eller provokation inom vårdteamet.  Ledarens förmåga 
att vara lyhörd för vad medarbetare, anhöriga och patienter uttryckte framhävdes. Det 
låg även i ledarens ansvar att tillvarata vårdpersonalens reflektioner, idéer, önskningar 
och visioner då ledaren involverade personalen i vårdbeslut. En ledande sjuksköterska 
som var ärlig, rak, rättvis, ansvarskännande och handlingskraftig utgjorde en positiv 
inverkan på kulturens klimat i organisationen.  
 
Anpassningen från det auktoritära till det humanistiska vårdperspektivet har gett upphov 
till spänningar och konflikter i vårdorganisationen. Den gamla vårdtraditionen ska 
ersättas av nya villkor. Behov av samverkansformer och nya relationer mellan 
yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård ligger i tiden för att möta nya behov (Svensson, 
1993).   
 
Enligt Holter (1998) förväntas en transition från en tidsperiod till en annan, att i likhet 
med andra paradigmskifte, utspela sig under en hel generation, vilket förklarar varför 
det finns spår kvar av den hierarkiska organisationen inom hälso- och sjukvård. Detta 
styrks av forskning gjord i USA där det visat sig att övergången från hierarkiskt till 
humanistiskt ledarskap inom hälso- och sjukvård inte ägt rum fullt ut (Inguiato, 1993). 
Även i Norge påvisas denna transition vara under bearbetning då beslutsfattande på ett 
norskt sjukhus kunde kopplas till både hierarkiskt och humanistiskt ledarskap (Eriksen 
& Larsen, 1991).  
 
Nilsson (2005) framhäver att ledarskapet i tidigare ledarskapsteorier beskrevs vara 
antingen relations- eller uppgiftsorienterat. I den uppgiftsinriktade ledarstilen, vilken 
utgick från det auktoritära ledarskapet, fokuserade ledaren på att skapa en struktur i 
vårdteamet, så kallade samarbetsformer, för att på så sätt lösa uppgifter inom gruppen. 
Ledarstilen karaktäriserades av absolut makt och ett detaljstyre med rationell inriktning 
med förmåga att organisera, styra, sammanställa, bedöma och utvärdera.  I den 
relationsinriktade ledarstilen, med koppling till det demokratiska ledarskapet, redogör 
Nilsson och Waldemarsson (2005) att ledaren ska få till stånd ett fungerande 
relationsmönster i gruppen. Gruppklimat är viktigt, och det är ledarens uppgift att 
neutralisera eventuella spänningar. Ledaren ger vårdpersonalen frihet och uppmuntrar 
till självständighet.  
 
Klart är, i enlighet med Nilsson (2005), att det i praxis inte finns en renodlad ledarstil. 
En bra ledare kännetecknas av att kunna tillämpa både uppgifts- och relationsanpassat 
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ledarskap.  Det finns inget bevis för att den ena stilen är bättre än den andra, däremot 
kan de vara situationsanpassade. I ett vårdteam med interna problem kan den 
relationsanpassade stilen fungera bättre för den arbetsledande sjuksköterskan, medan 
den uppgiftsinriktade stilen kan lämpa sig bättre vid rutinuppgifter.   
 
Idag ser vi en sammanslagning av dessa båda ledarstilar, vilket resulterat i en tredje 
ledarstil, den så kallade transformativa ledarstilen som förutom uppgifts- och 
relationsinriktat ledarskap även omfattar förändringsorientering (Nilsson, 2005). Det 
transformella, eller det visionära ledarskapet, handlar mycket om att skapa engagemang 
i vårdteamet samt ett gemensamt mål; att förmedla en vision. I en norsk studie 
framhäver Holter (1998) att ett av kärnelementen i den transformativa ledarstilen är 
empowerment. Den arbetsledande sjuksköterskans delgivande av visioner, uppmuntran 
till motivation och intellektuell stimulans leder enligt författaren till ökad 
empowerment, det vill säga delaktighet, i vårdteamet, med positiv effekt på kvaliteten 
av patientvården.  
 
Nilsson (2005) beskriver den transformella ledaren såsom en karismatisk visionär, en 
modell för medarbetarna med förmåga att motivera och inspirera till förändring av 
omvårdnadsarbetet till nytta för både personal och patient. I denna process uppmuntras 
individuella prestationer, den arbetsledande sjuksköterskan berömmer och bekräftar sina 
medarbetare i omsorgsteamet. Teamarbete och kompetensutveckling hyllas, vikten av 
kommunikation betonas, likaså ett positivt arbetsklimat som genomsyrar 
omvårdnadsarbetet.    

Begreppet kommunikation   

Enligt litteraturen utgör kommunikation en av de grundläggande förutsättningarna för 
ledarskapet mellan sjuksköterskan och vårdpersonal inom kommunal hälso- och 
sjukvård (Larsson & Westlund, 2002; Nilsson, 2005; Nilsson & Waldemarsson, 2005 & 
Thornquist, 2001).    
 
Ordet kommunikation kommer från latinets communica’tio och betyder ”ömsesidigt 
utbyte, göra gemensamt, låta få del i, få del av och meddela. Kommunikation innebär 
överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater. 
Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod vari information uttrycks, dels ett 
fysiskt medium varigenom informationen överförs” (Nationalencyklopedin, band 11, 
s.363, 1993). 
 
I processen av givande och tagande mellan sjuksköterska och medarbetare är 
kommunikation ett viktigt redskap (Nilsson & Waldemarsson, 2005). Thornqvist (2001) 
skriver att en kombination av ett strukturerat samtal och en öppen dialog är ett bra sätt 
att få fram information. Nilsson och Waldemarsson (2005) stöder detta och menar på att 
en öppen kommunikation är grundläggande för en god relation vilket omnämns som en 
förutsättning för ett bra samspel och samarbete mellan arbetsledande sjuksköterska och 
vårdteamet. En ledare bör vidare vara medveten om att kommunikation endast är ett 
hjälpmedel i överföring av information och budskap. Var och en tolkar innehållet i det 
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som sägs utifrån personliga erfarenheter, värderingar, förväntningar, ålder, kön, kultur 
etcetera. Även språk, tal, mimik och kroppsrörelser påverkar informationsöverföringen.  
Nilsson och Waldemarsson (2005) poängterar vidare vikten av att använda sig av olika 
kommunikationsmodeller för att ge en förenklad bild av kommunikationsprocessen. I 
samarbetet mellan sjuksköterskan och vårdpersonalen förklaras att den så kallade 
”Dialogmodellen” kan vara ett bra alternativ. Här sker samtalet i en sluten cirkel via 
återkoppling, tolkning och kodning av innehållet i budskapet. Ewles och Simnet (2005) 
understryker vikten av återkoppling för att säkerställa att informationen har tagits emot 
och blivit förstådd. Denna process är värdefull enligt Nilsson och Waldemarsson 
(2005), dels för att sjuksköterskan och vårdpersonal har olika förståelsegrund kopplat 
till olika yrkesroller och dels för att förhindra onödig tidsåtgång vid eventuella 
feltolkningar och missuppfattningar. Den snabbaste kommunikationsmodellen, den så 
kallade ”Hammarmodellen”, innebär överföring av information via monolog. Denna 
modell kan lämpa sig bra vid tidsbrist och där innehållet är mer övergripande och 
mindre omfattande. 
 
Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap och förståelse för kommunikationens 
betydelse vid ledarskap inom hälso- och sjukvård (Nilsson & Waldemarsson, 2005). 
Nilsson (2005) påtalar att ett av det viktigaste resultatet från kommunikation är 
utvecklingen av mänskliga relationer. Ledarskapet formas av social interaktion, det vill 
säga i samspelet med andra människor.  

Begreppet teamarbete   

Litteraturen antyder att teamarbete utgör en viktig komponent vid distriktssköterskans 
ledarskap inom kommunal hälso- och sjukvård. Då team erbjuder interdisciplinära 
möjligheter samt ger tillgång till ett samspel bland medlemmarna benämns teamarbetet 
såsom en nödvändighet vid tillförsäkrande av patientsäkerheten (Baker, Day & Salas, 
2006).  
 
Baker, Day och Salas (2006) definierar team som två eller flera individer som har 
specifika roller, utför uppgifter som är anpassade och beroende av varandra, och delar 
samma mål. För att kunna arbeta effektivt tillsammans som teammedlemmar måste var 
och en äga specifika kunskaper, skicklighet och attityder, inneha färdigheten att kunna 
se varje team medlems potential, ha kunskap om sin egen och teammedlemmarnas 
arbetsuppgifter, och en positiv inställning till att arbeta i team.  
 
Enligt den internationella etiska koden, ICN (2007) beskrivs sjuksköterskans 
ansvarsområden, vilka innebär; att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa, 
samt att lindra lidande. Den etiska koden har till syfte att vara vägledande för 
sjuksköterskans arbete inom hälso- och sjukvård, och för att handla i överensstämmelse 
med sociala värderingar och behov. Kodens sammanfattar riktlinjerna i fyra 
huvudområden för etiskt handlande varav den sista beskriver att sjuksköterskan skall 
verka för ett gott samarbete med sina medarbetare.  
 
När organisatorisk differentiering och arbetsdelning ökat i takt med ökad specialisering 
kan enligt Lövmark, Mogensen och Thorell Ekstrand  (2006) en viss form av 
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motståndsrörelse skönjas - vi måste arbeta mer tillsammans. En övergång till 
teambaserad organisation inom hälso- och sjukvården har visat sig vara en bra reform i 
övergången från hierarki. Holter (1998) påvisade att samverkan istället för konkurrens 
var karaktäristiskt för det teamorienterade arbetet och gynnade samspelet mellan 
arbetsledande sjuksköterska och vårdteamet.  Genom olika former av integrerande team 
kan samarbete, kunskap och resultat ytterligare optimeras (Lövmark, Mogensen & 
Thorell Ekstrand, 2006). Ansvaret i kommunens teamarbetet delades mellan 
arbetsledande distriktssjuksköterska och kommunens sjukgymnaster, arbetsterapeuter, 
undersköterskor och vårdbiträden (Larsson & Westlund, 2002). 
 
Lövmark, Mogensen och Thorell Ekstrand (2006) nämner att patienter utsatts för risker 
och oacceptabla misstag i vårdarbetet världen över, möjligen kopplat till bristande 
samarbete mellan arbetsledande sjuksköterskor och vårdpersonal. Forskning har 
bedrivits i syfte att kartlägga eventuella samband mellan en förbättrad organisation och 
positiva förändringar i patienternas tillstånd. I en finsk studie av patienters vård på 
sjukhus konstaterades att ett gott samarbete inom teamet ledde till förbättrad kvalitet i 
vården (Koivula, Laippala & Paunonen, 1998). 
  
För att samspelet mellan sjuksköterskan och teamet ska fungera tillfredsställande är det 
av stor betydelse att sjuksköterskan har förmåga att få med sig gruppen. Som ledare är 
det viktigt att skapa motivation och intresse. En del av fördelarna med att arbeta i team 
är tidsbesparing, flexibilitet och delaktighet. För att teamet ska nå framgång krävs att 
teamet arbetar mot samma mål och har en delad vision. Det gemensamma målet är att 
hitta en effektiv arbetsform för att möta organisationens krav utan att göra avkall på god 
omvårdnad (Lövmark, Mogensen & Thorell Ekstrand, 2006).  

Kompetensutveckling 

Att leda medarbetarna så att de utvecklar kompetens för arbetssituationen har blivit en 
viktig ledningsfråga enligt Sandberg och Targama (1998). Genom att påverka 
medarbetarnas förståelse av sitt arbete påverkas även kompetensutvecklingen och 
därmed utförandet av arbetet. Detta styrks av forskning som påvisade att vårdpersonal 
på ett brittiskt äldreboende stärkts i sitt bemötande av palliativa patienter och anhöriga 
efter utbildning av ledande sjuksköterskor i existentiella frågor. De uppgav även ökad 
förståelse för patienten i livets slutskede (Dowding & Homer, 1999). Denna ansats går 
hand i hand med begreppet KASAM, som betyder känsla av sammanhang (Sjöberg & 
Westlund, 2005). Här förklaras att förståelsen är en förutsättning för att kunna hantera 
det man ställs inför. Informationen ska vara ordnad, sammanhängande och begriplig. 
Vidare nämns känslan av meningsfullhet som en viktig komponent för att kunna ta sig 
an uppgifter och utmaningar. I enlighet med Sandberg och Targama (1998) kan detta i 
sin tur utgöra basen i effektivt arbetsutförande för att kunna möta organisationens 
besparingskrav och nedskärningar samtidigt som patientens behov av god vård uppfylls.  
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Sjuksköterskans ledarskap   

Sjuksköterskan är arbetsledare i sin profession. Enligt Socialstyrelsens (2005) 
”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” framgår att sjuksköterskans 
ledarskap utgör ett av tre huvudsakliga arbetsområden.  Ledarskapets kompetensområde 
beskrivs som arbetsledning och samverkan i vårdkedjan. De delkompetenser som 
framgår under arbetsledning utgörs av förmågorna att ”utifrån patientens behov 
systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet i teamet utifrån 
medarbetarnas olika kompetens”. De delkompetenser som framgår under samverkan i 
vårdkedjan är förmågan att ”planera, konsultera, informera och samverka med andra 
aktörer i vårdkedjan och att verka för adekvat informationsöverföring och samverkan 
för att uppnå kontinuitet, effektivitet och kvalitet” (Socialstyrelsen, 2005, s. 14). 
 
Stora förändringar av strukturen inom hälso- och sjukvården har successivt ställt högre 
krav på sjuksköterskans kompetens. De högre kraven ställs framförallt på administrativt 
kunnande och ledningskompetens hos sjuksköterskor i ledande ställning 
(Socialstyrelsen, 1996).  
 
Nilsson och Waldemarsson (2005) menar på att det i sjuksköterskans arbetsledande 
funktion är essentiellt att få med sig gruppen i strävan efter att arbeta mot ett gemensamt 
mål. En fungerande relationell makt, det vill säga att få gruppmedlemmarnas acceptans, 
grundar för ett gott samspel och samarbete. Ledarskap är även en förutsättning för 
samordning av gruppmedlemmarnas insatser. Att vara en ledare är inte något som är få 
förunnat utan det handlar om mognad, erfarenhet och kunskap om arbetsprocesser och 
ledarfunktioner. Författarna menar på att ledarfärdigheter inte kan kopplas till 
egenskaper utan istället har att göra med vissa personlighetsdrag. Inom 
personlighetspsykologin finns ett antal personlighetsdrag som brukar stämma med det 
beteendet som goda ledare innehar. Dessa drag omfattar bland annat att vara 
samvetsgrann, pålitlig, ansvarsfull, prestationsinriktad, ha god självkännedom och 
förmåga att skapa god arbetsmoral i gruppen. Vidare omnämns drag så som flexibilitet, 
god samarbetsförmåga, god självkontroll, intelligens samt en öppenhet inför nya idéer 
och infallsvinklar. 
 
Det är sällan sjuksköterskan bestämmer sig på ett tidigt stadium för att bli ledare eller 
chef. Tidigare var det vanligt förekommande att redan befintlig vårdpersonal 
tillfrågades eller i värsta fall övertalades till en ledarskapstjänst. Vid ett aktivt val kan 
karriären planeras och förberedas i form av utbildning och dylikt för att starkare kunna 
gå i ledarrollen. Rannsakan av personliga kvalifikationer, drivkrafter till att gå in i en 
ledarroll och inställning till arbetet bör föranleda åtagande av en ledarskapsposition 
(Nilsson, 2005). 
 
Uppgiftsorienteringen var enligt Nilsson (2005) fram till början av 1970- talet tydlig i 
sjuksköterskors utbildning, inte bara i Sverige utan också internationellt. 
I motsats till uppgiftsorienteringen bygger dagens sjuksköterskeutbildning enligt 
högskolelagen (SFS 1992:134) på att studenten ska utveckla sin förmåga att lösa 
problem, göra självständiga kritiska bedömningar, och skaffa sig beredskap att möta 
förändringar i arbetslivet. Nilsson (2005) menar på att intentionerna i högskolelagen 
sannolikt är ett uttryck för de förändringar som samhället erbjuder i stort. Detta 
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resonemang får stöd i en brittisk forskningsstudie där författarna påtalar att då 
sjuksköterskans yrkesroll antagit en mer administrativ och konsultativ roll, läggs ett 
större hälso- och sjukvårdsansvar på undersköterskorna (Spilsbury & Meyer, 2004). 
Författarna menar vidare på att sjukvården har antagit en mer komplex karaktär idag, 
vilket innebär att ledaren inte har möjlighet att utöva samma kontroll över vare sig 
arbetsprocesser eller det arbete som medarbetarna utför på samma sätt som tidigare. Det 
tyder på att ett större ansvar för arbetet måste överföras till medarbetarna, vilket sin tur 
medför att ledaren får större övergripande ansvar. 
 
Nilsson (2005) framhåller att utbildningar i omvårdnad och vårdvetenskap upp till 
magisternivå rekommenderas för att kunna leda och utveckla dagens dynamiska vård. 
Vidare framhålls även vikten av utbildning i kommunikation, ekonomi och ledarskap 
för att vara rätt rustad inför uppgiften.  

Distriktssköterskans arbetsledande funktion i kommunen   

Nedan tydliggörs distriktssköterskans ledarskap i kommunens äldreomsorg. I samband 
med Ädelreformens genomförande 1992 fick kommunerna enligt Larsson & Westlund 
(2002) ett samlat socialt och medicinskt ansvar för de äldres omsorg och vård. Det 
betyder att kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar till och med sjuksköterske-nivå. 
Patientansvarig läkare faller under annan huvudman, det vill säga landstinget. Till följd 
av att sjukhemmen, särskilda äldreboende och korttidsboende fallit under kommunens 
ansvar har sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster fortlöpande rekryterats. 
Patientmålgruppen är äldre ofta multisjuka människor, många gånger placerade i 
särskilda boenden i enlighet med SFS 2001:453 (Socialstyrelsen, 2001). 
 
Viktigt är att arbetsledande sjuksköterska styr verksamhetens mål med patientens bästa 
för ögonen och som Nilsson (2005) lyfter fram, utvecklar professionella kontaktnät med 
möjlighet till information, kunskapsutbyte, samarbete och utveckling.  
 
En stor del av distriktssjuksköterskans arbetsledande funktion i kommunen består av 
observationer och bedömningar. Arbetet är självständigt då hon ofta är hänvisad till 
egna beslut och ställningstagande. Samtidigt är samspelet till personalen viktigt då 
information och iakttagelser lägger grunden till beslutet. Med tillgång till personal på 
boenden finns möjlighet att delegera uppgifter efter egen bedömning. Samtidigt som 
distriktssjuksköterskan delegerar hälso- och sjukvårdsinsatser är det viktigt för 
personalen att hon är nåbar då de behöver råd eller känner sig osäkra (Larsson & 
Westlund, 2002).  
 
Den sociala omsorgsdelen utgör enligt Larsson och Westlund (2002) en ansenlig del av 
arbetsinnehållet. Då distriktssjuksköterskan leder patientvården i hemmet ser hon till det 
holistiska perspektivet, stor vikt läggs vid patientens autonomi och medverkan till 
beslut. Barbosa da Silva och Ljungqvist (2003) framhåller att den nya vårdideologin 
eftersträvar en holistisk människosyn utifrån principen om respekt för människans 
integritet och autonomi, principen om informerat samtycke och människovärde-
principen.  
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Då organisationen lyder under två lagar är det lätt hänt att rollerna i kommunen blir 
diffusa och oklara enligt Larsson och Westlund (2002).  Detta trots att distrikts-
sköterskan är väl medveten om att hennes arbete styrs av hälso- och sjukvårdslagen och 
att den sociala omsorgen ska handläggas av biståndsbedömare och enhetschefen som 
faller under socialtjänstlagen. Även personalen kan ha svårt att hålla isär vem de ska 
vända sig till i olika frågor. Som arbetsledande distriktssköterska är det betydelsefullt att 
vara tydlig med sina roller gentemot vårdpersonalen för att inte förvecklingar och 
missförstånd ska uppstå. Lika viktigt är att personalen får klara besked vad gäller sina 
roller. Distriktssköterskan bör vidare klargöra förväntningar på medarbetare och vara 
medveten om deras förväntningar i sin tur.   
 
För distriktssköterskan med arbetsledande funktion inom kommunal hälso- och sjukvård 
kan roller såsom projektledare, konsult och pedagog avlösa varandra under dagens lopp 
(Larsson & Westlund, 2005).  
 
I rollen som projektledare leder hon patientarbetet tillsammans med vårdpersonal, och 
håller regelbunden kontakt med anhöriga. Hon sköter läkarkontakter och tar beslut 
ensam eller i samråd med berörda. Exempel på tillfällen där medicinska åtgärder och 
stöd till personal och anhöriga är aktuellt kan vara vid vård i livets slut eller vid hastigt 
insjuknande. Goda medicinska kunskaper är en förutsättning för arbetsledning, men 
även hänsynstagande till psykiska, sociala och existentiella behov för att kunna fullfölja 
denna roll fullt ut på ett holistiskt sätt (Larsson & Westlund, 2002).  
 
Den pedagogiska rollen innefattar delegering med instruktion, utbildning och 
handledning. Distriktssköterskan har en arbetsledande funktion för personal som utför 
delegerade uppgifter. För att omvårdnadsarbetet ska fungera styrs kompetens-
utvecklingen för att passa verksamheten. Vårdpersonal och distriktssköterskan befinner 
sig i ett beroendeförhållande av varandra, då distriktssköterskan inte är aktiv i det 
direkta omvårdnadsarbetet men samtidigt är ålagd att tillse att det görs på ett bra sätt. 
Distriktssjuksköterskan som pedagog samarbetar i ett team med vårdpersonal och för att 
detta ska fungera krävs ett ömsesidigt förtroende. Informationsflödet är en viktig del i 
samarbetet, både från och till sjuksköterskan (Larsson & Westlund, 2002). 
 
Rollen som konsult innefattar bland annat rådgivning och bedömningar, ofta per telefon 
mellan arbetsledande distriktssköterska och vårdpersonal. Ibland kallas konsulten till 
hembesök för undersökningar eller för bedömning av eventuell läkarkontakt. Som 
konsult har distriktssköterskan stor frihet och planerar dagen efter egna beslut och 
insatser. Hon har god kontakt med övriga distriktssköterskor i kommunen, och vänder 
sig i första hand till kollegerna med frågor och för rådgivning (Larsson & Westlund, 
2002). Jahren Kristoffersson (1998) beskriver att sjuksköterskans arbetsledande 
funktion är kopplad till administration, undervisning och samarbete med andra 
yrkesgrupper. Dessa delfunktioner syftar till att förbättra kvaliteten på den omvårdnad 
som patienten erhåller. Vidare kan enligt författaren den kommunalt anställda 
sjuksköterskan också ha en ledande befattning inom den övergripande organisationen, 
för äldreomsorgen, särskilda boenden och hemsjukvården. Klart är att arbetsfältet 
inkluderar många nätverk och mycket kontakter. 
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PROBLEMFORMULERING 

Distriktssköterskans roll inom kommunal hälso- och sjukvård är mångfacetterad. I 
samverkan med vårdpersonal ingår i hennes roll att tillse att patienten får bästa vård 
utifrån rådande resurser. Distriktssköterskan företräder patienten då omständigheter kan 
förhindra eller försvåra för patienten att föra sin egen talan. Tidigare forskning visar att 
för en god vård för patienten krävs en arbetsledande sjuksköterska som samverkar med 
den vårdpersonal som utför omvårdnaden av patienten (Bondas, 2003). Vi vill med 
detta arbete belysa distriktssköterskans arbetsledning.   
 
 
SYFTE 

Syftet är att synliggöra distriktssköterskans/ sjuksköterskans arbetsledning av 
vårdpersonal inom äldrevården.   
 

 
METOD 

Ansats   

Vi har valt att använda kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats, vilket innebär 
en förutsättningslös analys av texten.  Denna metod lämpar sig väl vid omvårdnads-  
forskning samt för tolkning och bearbetning av ett större datamaterial. Analysmetoden 
av textmaterialet är förankrad i Lundman och Hällgren-Graneheims (2008) beskrivning 
av hur en kvalitativ innehållsanalys bör går till.  

Datainsamling   

De sökord som användes var nursing, leadership, nurs*, teamwork, nurse, community, 
municipal care, home care, assistants och communication. Sökvägarna för respektive 
databas redovisas i bilaga 1. Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle vara 
publicerade mellan 1998 och 2008, vetenskapliga, engelska, åtkomliga i fulltext samt 
kvalitativ metod. De avgränsningsfunktioner som användes vid sökningarna var 
”research article”, ”peer-reviewed”, ”linked fulltext” och ovan omnämnda sökord, vilket 
gjorde att ett hanterbart antal artiklar framkom under varje sökning. Exklusions-
kriterierna var kvantitativ metod, review- och populärvetenskapliga artiklar samt artiklar 
skrivna på andra språk än norska, svenska och engelska. Manuella sökningar gjordes 
också utifrån valda artiklars referenser och vetenskapliga tidskrifter på Campus-
biblioteket i Varberg. Artiklarna valdes ut efter titel åtföljt av granskning av abstract för 
litteraturstudien vilka skrevs ut i fulltext.  
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Datamaterial  

De vetenskapliga artiklarna som var publicerade mellan 1998- 2008 var från Sverige 
(2), Finland (1), Norge (1), England (3), USA (3), Kanada (1) och Australien (2), se 
bilaga 1. Sjuksköterskorna i studierna hade olika rang och arbetade inom äldreboende 
eller i hemsjukvård. Det framkom inte alltid i resultatartiklarna om sjuksköterskorna 
hade en distriktssköterskeutbildning eller ej.   

Dataanalys 

Efter gemensam granskning av artiklarna från urval diskuterades artiklarnas relevans för 
litteraturstudien. Totalt bearbetades 20 vetenskapliga artiklar varav 13 användes till 
resultatet. 7 artiklar exkluderades då de inte ansågs svara an till syftet då dessa artiklar 
var inriktade mot sjukhusvård. Flertalet artiklar riktades istället mot primärvården med 
sjukhuset som arbetsplats. Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger av båda författarna 
med gemensam tolkning för att få en djupare förståelse av innehållet. Därefter 
översattes utvalda artiklar till svenska och en gedigen matris över författare, årtal, titel, 
tidskrift, syfte, metod och resultat upprättades och skrevs ut. Texten analyserades 
ytterligare genom en process av olika steg beskriven av Lundman och Hällgren-
Graneheim (2008). Initialt fokuserades analysprocessen på att kartlägga variationer 
genom granskning av likheter och skillnader i texten. Framträdande meningsbärande 
enheter, det vill säga ord, meningar eller stycken med liknande innehåll framkom, vilka 
markerades manuellt med färgpennor. Därefter kondenserades meningsbärande enheter 
utan att det centrala innehållet gått förlorad, för att lättare kunna få en översikt över 
framkommet innehåll. Det kondenserade textmaterialet skrevs in och färgsattes i datorn. 
Efter ytterligare bearbetning försågs materialet med koder, en slags etikett som 
kortfattat beskriver innehållet i den ursprungliga meningsbärande enheten, vilka fördes 
samman till fyra olika kategorier med anknytning till syftet. Reflektion och diskussion 
av textmaterialet gjordes kontinuerligt under hela analysprocessen i syfte att strama åt 
koder och kategoribenämningar. Kategorierna lästes gemensamt igenom vid flera 
tillfällen för att kontrollera att originaltexten från artiklarna täckte alla aspekter. För att 
styrka och levandegöra resultatet används citat. För att ytterligare tydliggöra resultatet 
presenteras citaten i dess originalspråk engelska.   
 
Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori 
Ett starkt ledarskap 
behövs för att utveckla 
kommunsjukvården. 
Svårt att hitta passande 
sjuksköterskor till 
ledarskapsposition. 
Föreslagna kriterier är 
klart tänkande, god 
kommunikationsförmåga, 
villighet till att arbeta 
hårt och att deltaga och 
ett slags courage.  

Rekommenderade 
egenskaper och 
kriterier för ett 
starkt ledarskap. 

Starkt 
ledarskap 

Ledarskapsrollens 
betydelse för 
arbetsledningen 
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Distriktssköterskan ses 
som en viktig person 
både vad gäller råd vid 
medicinska frågor och 
vid stöd och rådgivning 
vid 
omvårdnadssituationer då 
hon anses kunnig och 
insatt i dessa frågor. Stöd 
och bekräftelse leder till 
trygghet för 
vårdpersonalen. 
Avsaknad av stöd och 
bekräftelse kan leda till 
en känsla av besvikelse, 
misstroende, ilska och 
stagnation hos 
vårdpersonalen. 

Det kollegiala 
samspelet mellan 
distriktssköterskan 
och vårdteamet 
lägger grunden för 
en bra arbetsmiljö. 

Samarbete  
inom teamet. 

Teamarbetets 
betydelse för 
arbetsledningen 

Figur 1. Exempel ur analysprocessen 
 
Fortsättningsvis refererar vi ibland till sjuksköterskan som ”hon”, denna benämning 
görs för enkelhetens skull och har valts oberoende av genusperspektivet. Vi vill även 
tydliggöra att det inte alltid framgår i resultatet om sjuksköterskan har distrikts- 
utbildning. I de fall detta inte framgår benämns hon som sjuksköterska. I resultat- 
diskussionen kommer vi genomgående att använda benämningen sjuksköterska då det 
inte framkommit i alla resultatartiklar om hon har distriktssköterskeutbildning. Med 
ordet ”författarna” i resultatdiskussionen avses författarna till denna litteraturstudie. 
 
 
RESULTAT 

Ledarskapsrollens betydelse för arbetsledningen 

Ett starkt ledarskap är essentiellt för utvecklandet av ett gott samspel mellan ledande 
sjuksköterska och vårdpersonal inom kommunal hälso- och sjukvård (McKenna, 
Keeney, & Bradley, 2004; Cruttenden, 2006; Sherman, 2005). God arbetsmoral 
förknippas med ett ledarskap där sjuksköterskan bekräftar och uppskattar vård- 
personalen, visar engagemang och uppmuntrar till delaktighet. Avsaknad av 
uppskattning och bekräftelse från ledande sjuksköterska förknippas däremot med låg 
arbetsmoral bland vårdpersonalen. Viktiga skillnader uppdagas vid mätning av 
arbetsinsatserna. Vid goda resultat poängterades den inre fokuseringen på kvalitet och 
omvårdnadsnormer medan ledande sjuksköterskor med motsatt resultat fokuserade på 
externa riktlinjer såsom ekonomiska resultat (Scott-Cawiezel et al., 2005).   
 
Bondas (2006) konstaterar att vissa sjuksköterskor i blivande ledarskapsroll inspirerats 
till ledarskapsposition av tidigare förebilder i ledarskapsposition. Positiva förebilder 
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visade sig vara tillförlitliga, respekterande och professionella; högt skattade egenskaper 
bland vårdpersonalen. Dessa egenskaper fördes vidare via nya ledare. Negativa 
förebilder, där hänsynslöshet, maktbegär, inkonsekvens och humörsvängningar 
dominerade, bidrog till att vårdpersonalen upplevde sig nonchalant behandlade, kränkta 
och lågt prioriterade. Denna typ av ledarskap benämndes auktoritär och utgjorde inget 
föredöme för sjuksköterskor i den blivande ledarrollen då somliga sjuksköterskor 
uppgav att det sökt sig till ledarskap för att skona andra från denna typ av ledare.  
 
Sjuksköterskor med utbildning inom ledarskap och som aktivt söker ledarskapsposition 
är oftast intresserade av att skapa en främjande miljö för patientens hälsa och livslust 
genom att ge vårdpersonalen förutsättningar för att bedriva god omvårdnad. Relationen 
till vårdpersonalen är viktig, den arbetsledande sjuksköterskan berikar vårdpersonalen 
genom förmedling av kunskap, entusiasm och stöd. Denna typ av ledare visar även 
ansvarskänsla, kompetens och respekt samt en vilja att engagera medarbetarna i en 
gemensam vision. Dock framkommer det att det finns sjuksköterskor, som trots 
utbildning och aktivt sökande till ledarskapet, går in rollen av mer självförverkligande 
skäl. Denna typ av ledare ser sig själv som initiativrik, kapabel att styra organisationen 
och ändra dess inriktning vid behov. Tillvaratagande av individuell kompetens hos 
vårdpersonalen ligger inte i denna ledares intresse, istället deklareras vad som förväntas 
av teamet, ledarskapet sköts med fast hand (Bondas, 2006). 
 
I de fall sjuksköterskan saknar utbildning inom ledarskap och ej heller aktivt sökt 
ledarskapspositionen noteras att denna typ av ledare varken är ansvarskännande eller ser 
sig själv som ledare. Utan ledaridentitet och ambitioner lämnas beslutstagandet till 
vårdpersonalen (Bondas, 2006). Vid vagt och otillräckligt ledarskap skildrar likaså 
Albinsson och Strang (2002) hur vårdpersonalen saknar stöd och bekräftelse från 
arbetsledande sjuksköterska. Gemensamma riktlinjer och visioner är otydliga och 
praktiseras inte i verkligheten vilket vårdpersonalen belyser i citatet nedan: 
 
It says here that everyone should go out once a week or once a day. That everyone gets 
to have their favourite dish. This doesn’t work in practice, but the unit manager wanted 
it written this way. We felt the manager wanted it this way for its own sake, or to be able 
to show it to others outside the unit, but not for the sake of the residents (Albinsson & 
Strang, 2002, s. 317). 
 
Brist på ett fast ledarskap med engagemang, närvaro och kunskap hos sjuksköterskan 
resulterar enligt Albinsson och Strang (2002) i uppkomst av informella ledare inom 
vårdteamet med olika värderingar, rutiner och smågrupperingar.  
 
Det förekommer även att arbetsledande sjuksköterska i kommunen har svårigheter med 
att definiera och begränsa sin ledarskapsroll gentemot vårdpersonalen, då rollen enligt 
Perry, Carpenter, Challis och Hope (2003) upplevs gränsöverskridande. Problemet med 
otydligheten i rollen, svårigheter med att inte kunna begränsa sin roll, sammantaget med 
ansvarskänslan, leder till att sjuksköterskan har svårt för att bestämma sig för vilka 
uppgifter hon ska delegera till vårdpersonalen.  
 
Ett viktigt kriterium för ledarskapspotential är enligt McKenna, Keeney och Bradely 
(2004) frivillighet och intresse, då det framkommer att vissa distriktssköterskor i 
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nuläget värvas till denna position genom påtryckning. Föreslagna kriterier för 
ledarskapspotential innebär bland annat ett klart tänkande, god kommunikations-
förmåga, mod, engagemang och uthållighet. Detta stämmer väl överens med hur 
Cruttenden (2006) beskriver ett framgångsrikt ledarskap gentemot vårdteamet där 
distriktsköterskan är stresstålig, kreativ, ärlig, handlingskraftig och med förmåga att 
anpassa ledarskapet gentemot vårdpersonalen. Sherman (2005) beskriver att unga 
sjuksköterskor saknar intresse för ledarskapsrollen. Sjuksköterskorna beskriver att 
ledarskapsrollen är stressig, ansvarsfull med högt ställda krav samt alltför administrativ. 

Kommunikationens betydelse för arbetsledningen 

Den arbetsledande sjuksköterskans tillvägagångssätt vid kommunikation har stor 
betydelse för samspelet med vårdpersonal. Brist på kommunikation är förödande för en 
fungerande arbetsledning (Kvarnström & Cedersund, 2005; Colón-Emric et al, 2006; 
Scott-Cawiezell et al., 2005; Cruttenden, 2006; Moyle, Skinner, Rowe & Gork, 2002).   
 
Enligt Colòn-Emric et al. (2006) framkom två tydliga kommunikationsmönster mellan 
arbetsledande sjuksköterska och vårdpersonal. I det ena fallet dominerades 
kommunikationen av ett stängt kommunikationsmönster vilket beskrivs som en lodrät 
kedja av kommando mellan vårdpersonal såsom läkare, sjuksköterskor av olika rang 
samt vårdpersonal. Vårdpersonalen beskriver tillvägagångssättet i kommande citat: 
 
Nurse supervisor will tell the nurse and the nurse will tell us. Going right up and down 
the alley (Colón-Emric et al., 2006, s. 5).  
 
Detta stängda kommunikationsmönster karakteriseras av ett begränsat informations- 
utbud med hämmande effekt på vårdpersonalens flexibilitet och initiativförmåga till 
problemlösning då de inte är medverkande vid planering och utformning av vården. 
Informationen mellan vårdpersonal och sjuksköterskan tar sig uttryck genom ett system 
där meddelande lämnas via lappar på sjuksköterskans skrivbord (Colón-Emric et al., 
2006). Effekten av det lodräta kommunikationsmönstret innebär ett minimum av 
interaktion mellan medicinsk personal, det vill säga läkare och arbetsledande 
sjuksköterska, och de som direkt vårdar patienten. Detta i sin tur resulterar i ett 
ineffektivt och splittrat informationsflöde där viktig information riskerar att gå förlorad 
(Colón-Emric et al., 2006; Ellefsen, 2001). Vårdpersonal i ett stängt, lodrätt 
kommunikationsmönster anger ibland en uppgiven känsla av att arbetsledande 
sjuksköterska inte lyssnar på vad de har att säga samt att de inte få gehör för åsikter och 
idéer. Vårdpersonalen uppfattar att information inte når fram antingen beroende på 
glömska eller avsiktligt undanhållande från arbetsledande sjuksköterska vilket ges 
uttryck för i kommande citat (Moyle, Skinner, Rowe & Gork, 2002): 
 
I think communication gets lost. As much as we have these handover sheets, which are 
good…The RN will be told by the boss about changes, but that´s how far as it goes 
(Moyle, Skinner, Rowe & Gork, 2002, s.173).  
 
I kontrast till det lodräta kommunikationsmönstret anges ett horisontellt, öppet och 
direkt kommunikationsmönster vilket innebär ett större flöde av information mellan 
arbetsledande sjuksköterska och vårdpersonal. Denna typ av kommunikationsmönster 
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skapar möjligheter och potential för bättre problemlösning då arbetsledande 
sjuksköterska involverar vårdpersonalen i planeringen av vården. Denna typ av 
kommunikation uppmuntrar till delaktighet hos vårdpersonalen då de är engagerade och 
delaktiga i beslut rörande omsorgsarbetet (Colón-Emric et al., 2006). God 
kommunikationen med arbetsledande sjuksköterska tar sig uttryck i god arbetsmoral 
(Scott-Cawiezell et al., 2005 & Colón-Emric et al., 2006). För att ytterligare förbättra 
kommunikationen uppges att olika instrument såsom regelbunden återkoppling med 
vårdpersonalen har använts med fördel (Scott-Cawiezell et al., 2005).  

Teamarbetets betydelse för arbetsledningen 

Ett gott teamarbete mellan arbetsledande sjuksköterska och vårdpersonal är viktigt för 
en välfungerande arbetsledning. Det kollegiala samspelet mellan arbetsledande 
sjuksköterska och vårdteamet lägger grunden för en bra arbetsmiljö. Samarbete och 
sammanhållning inom teamet har stor inverkan på arbetsmoralen (Häggström et al., 
1998; Moyle, Skinner, Rowe & Gork, 2002; Bondas, 2006; Perry, Carpenter, Challis & 
Hope, 2003; Albinsson & Strang, 2002; Hegney, 2005). 
 
Den arbetsledande sjuksköterskan förväntas ta itu med eventuella konflikter som kan 
uppstå i teamet, vilket ibland upplevs som en balansgång vid bevarandet av ett gott 
samspel (Kvarnström & Cederlund, 2005).    
 
Den arbetsledande sjuksköterskan stöttar och hjälper vårdpersonalen vid svårigheter 
under dagen. Vårdpersonalen menar på att i ett väl fungerande team är inga problem 
oöverstigliga vilket nedanstående citat belyser (Moyle, Skinner, Rowe & Gork, 2002). 
 
Collegiality with other workers gets you support and gets you through the difficult days 
(Moyle, Skinner, Rowe & Gork, 2002, s. 172).  
 
Häggström et al. (1998) skriver att vårdpersonalen ser arbetsledande sjuksköterska som 
en viktig person både vad gäller råd vid medicinska frågor och vid stöd och rådgivning 
vid omvårdnadssituationer då hon anses kunnig och insatt i dessa frågor. Vidare 
redogörs för hur stöd och bekräftelse av arbetsledande sjuksköterska leder till trygghet 
för vårdpersonalen, vilket främjar ett gott arbetsklimat med ökad tillfredsställelse, 
kreativitet och arbetsmotivation. I ett välfungerande teamarbete beskrivs en stark 
sammanhållning då medlemmarna refererar till sitt team med en ”vi” känsla 
(Kvarnström & Cedersund, 2005). Detta tyder enligt författarna på diskursiva mönster 
inom teamet. Dessa diskursiva mönster benämns ”kunskapssynergi”, vilket 
representerar kunskapsutveckling inom teamet samt ”trusting support”, vilket står för 
det positiva sociala klimatet inom teamet vilket kännetecknas av tillförlitlighet, 
förtroende och en öppenhet. Enligt Häggström et al. (1998) och Colón-Emric (2006) 
förstärker den arbetsledande sjuksköterskans breda kunskapsbas i förlängningen 
synergieffekten av samlad kompetens inom teamet. Individuell kompetens anses gynna 
hela teamet.  
 
Den externa miljön kan påverka den arbetsledande sjuksköterskans samarbete med 
vårdpersonalen då Scott-Cawiesell et al. (2005) påvisar ökade förutsättningar till ett 
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fungerande samspel med vårdteamet i mindre äldreboende. Arbetsmoralen och den 
allmänna trivseln uppges vara högst inom team kopplade till mindre äldreboenden.  
 
Vid sjuksköterskans bristande arbetsledning uppger vårdpersonalen en avsaknad av 
samhörighet inom teamet och talar istället om individualism och uppdelning (Scott- 
Cawiesell et al., 2005; Colón-Emric et al., 2006; Albinsson & Strang, 2002). Moyle, 
Skinner, Rowe och Gork (2002) menar på att spänningar kan uppstå i teamet till följd av 
att vårdpersonalen inte får gehör för åsikter och idéer av arbetsledande sjuksköterska. I 
de fall dessa spänningar inte uppmärksammas och åtgärdas av arbetsledande 
sjuksköterska påverkas arbetsmoralen negativt, vilket nedanstående citat belyser:  
 
There´s so much you can do to build morale and teamwork and have a really good team 
but when you get continually knocked down …it makes you feel down, you can´t be 
bothered, you want to go home or walk out and leave it (Moyle, Skinner, Rowe & Gork, 
2002, s. 173).  
 
Avsaknad av arbetsledande sjuksköterskas stöd och bekräftelse kan leda till en känsla av 
besvikelse, misstroende, ilska och stagnation hos vårdpersonalen (Häggström et al., 
1998; Albinsson & Strang, 2002; Colón-Emric et al., 2006). 
 
Albinsson och Strang (2002) beskriver hur vårdpersonalen vid ett demensboende anser 
att samarbetet med arbetsledande sjuksköterska är undermåligt då hon antar en 
konsultativ hållning. Detta upplevs som en brist då hon inte är närvarande vid patient- 
vården i den utsträckning vårdpersonalen önskar. Andra försvårande faktorer för 
samarbetet mellan arbetsledande sjuksköterska och vårdpersonal visar sig vara tidsbrist, 
hög stressnivå och kompetensbrist (Moyle, Skinner, Rowe & Gork, 2002;  Hegney, 
2005). 

Arbetsledningens betydelse för utbildning av vårdpersonal 

En viktig del av sjuksköterskans arbetsledning är utbildning av vårdpersonal då 
omvårdnad av äldre ofta har en komplex problematik och kräver speciell kunskap 
(Häggström et al., 1998; Moyle, Skinner, Rowe & Gork, 2003).  
 
Distriktssköterska i ledarroll uppdaterar vårdpersonalen med kontinuerlig fortbildning 
inom omvårdnad (Cruttenden 2006). Utbildning har en positiv inverkan på arbets- 
situationen då vårdpersonalen påtalar att de känner sig bekräftade och stimulerade 
(Häggström et al. 1998). Före utbildning uttryckte vårdpersonalen känslor av oförmåga 
att leva upp till omvårdnadskrav. Efter utbildning från sjuksköterskan framstår 
vårdpersonalen säkrare vid olika patientsituationer med ökad kunskap vilket 
nedanstående citat belyser: 
 
I enjoy the work and now that I have done a lot of training in dementia I really like 
working here. I feel I can relate to people with dementia (Moyle, Skinner, Rowe & 
Gork, 2003, s. 172). 
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Vårdpersonalen har även lättare för att hantera utmaningar, improvisera och prioritera 
(Häggström et al., 1998; Moyle, Skinner, Rowe & Gork, 2003). Sjuksköterskan i 
arbetsledande funktion bidrar med nya perspektiv i vårdarbetet då vårdpersonalen 
uppger att de får en ny syn på sin arbetssituation. Enligt den arbetsledande distrikts- 
sköterskan leder utbildning till en förståelse av varför man gör som man gör vid 
omvårdnad (Cruttenden, 2006; Häggström et al., 1998). En vårdpersonal beskriver 
vikten av att se vårdandet i ett sammanhang i följande citat:  
 
We get caught up with the tasks rather than looking at the whole. We get lost and we 
need to see things more openly (Cruttenden, 2006, s. 354). 
 
Utan denna nya kunskap tenderar vårdpersonalen att utföra vårdinsatsen ur ett lösryckt 
sammanhang, utan att reflektera över helheten. Vårdpersonalen ser styrka i att ha 
kunskap om den holistiska vården och fördelen med att kunna tillämpa den. Även 
kunskap över gränserna är av vikt då vårdpersonalen uppger att de lär sig mycket av 
distriktssköterskan vars förtroende för vårdpersonalen uppmuntrar till fortsatt lärande 
(Häggström et al., 1998; Cruttenden, 2006).  
 
Brist på utbildning och kunskap hos vårdpersonalen hämmar den arbetsledande 
sjuksköterskans samspel med vårdpersonalen. Det menar Perry, Carpenter, Challis och 
Hope (2003) då de påstår att arbetsledande sjuksköterska får rycka ut i patientvården i 
de fall vårdpersonalen brister i kompetens. Personalen uppgav även en ökad förståelse 
av sjuksköterskans arbetsledande funktion efter erhållen utbildning.  
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Sökord till litteraturstudien framtogs efter valt intresseområde, syfte och problem- 
formulering. Resultatartiklarna söktes i tre olika databaser med samma sökord för att 
inte gå miste om informativa vetenskapliga artiklar. De sökord som användes ansågs 
vara relevanta i förhållande till litteraturstudiens syfte och problemformulering. 
Avgränsningsfunktionerna ”research article”, peer-reviewed” och ”linked fulltext” som 
användes i sökandet, tillsammans med sökorden, gav ett hanterbart antal artiklar att 
söka bland. En nackdel skulle kunna vara att ett antal artiklar inte framkom. Ett mindre 
antal av de sökta artiklarna var direkt riktade mot sjuksköterskans arbetsledande 
funktion inom äldrevården vilket begränsade urvalet.  
 
Sekundärsökningarna gjordes i enlighet med Friberg (2006). Då få artiklar fanns att 
tillgå i fulltext utökades antalet sökord och kombinerades på olika sätt med bland annat 
trunkering som avgränsningsfunktion och med flera olika kombinationer på de tre 
utvalda databaserna. Med användandet av utökat antal sökord framkom ytterligare 
artiklar vilka var relevanta då även de svarade an på studiens syfte och problem-
formulering. Manuella sökningar gjordes i referenslistor och de nya sökorden bestod av 
författarnamn. Då inga artiklar fanns att tillgå i ”free fulltext” och då tiden var knapp 
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beställdes inte dessa, vilket kan vara till studiens nackdel. Begränsning av tid vid 
utförandet av litteraturstudien kan ha orsakat att författarna gått miste om värdefull 
forskning eftersom samtliga sökningar gjordes med avgränsningsfunktionen ”linked 
fulltext”.  Flera dubbletter framkom vid sökningarna men har inte inkluderats under 
urval i matrisen över sökhistorien till resultatartiklarna (se bilaga 1).  
 
Vid granskningen av resultatet utkristalliserades fyra kategorier av betydelse för 
sjuksköterskans ledande funktion inom kommunal hälso- och sjukvård; 
Ledarskapsrollens betydelse för arbetsledningen, Kommunikationens betydelse för 
arbetsledningen, Teamarbetets betydelse för arbetsledningen och Arbetsledningens 
betydelse för utbildning av vårdpersonal. Resultatet valdes att delas in utifrån dessa fyra 
kategorier med rubricering som ovan. 
  
Vissa svårigheter upplevdes i samband med formulering av kategorier och avgränsning 
av arbetets storlek då mycket faller in under sjuksköterskans arbetsledande funktion 
inom kommunal hälso- och sjukvård. De framkomna kategorierna stämde dock väl 
överrens med studiens syfte, ansåg författarna.  
 
De erhållna resultatartiklarna var publicerade mellan 1998 och 2008, vilket begränsade 
antalet träffar men gav samtidigt en mer aktuell bild över sjuksköterskans arbetsledande 
funktion inom kommunal hälso- och sjukvård. Nio stycken av resultatartiklarna var inte 
äldre än fyra år, vilket antogs öka giltigheten i litteraturstudien. Giltigheten ansågs även 
styrkt av återgivelse av citat på originalspråk samt att författarna gemensamt läst 
igenom kategorierna vid ett flertal tillfällen för att säkerställa att viktiga aspekter från 
originaltexten i artiklarna ej gått förlorad. Tillförlitligheten bedömdes öka genom att 
båda författarna läst igenom samtliga artiklar, med kontinuerlig diskussion och 
reflektion över innehållet under hela analysprocessen för en samstämmig tolkning. 
Överförbarheten kan ifrågasättas då flertalet artiklar härstammar utanför Norden, där 
kommunsjuksköterskans arbetsledande funktioner troligen ser lite annorlunda ut.  

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskans arbetsledande funktion är i enlighet med resultatet omfattande och 
påverkar faktorer såsom teamarbete, kommunikation och utbildning i samverkan med 
vårdpersonalen. Detta sammanfaller med tidigare forskning där Holter (1998) framhäver 
vikten av ett starkt ledarskap med fokus på samspel, delgivande av visioner samt 
uppmuntran till intellektuell stimulans betonas.  
 
Kategorin ledarskapsrollens betydelse för arbetsledningen visar att sjuksköterskans 
ledarskap har betydelse för vårdpersonalens arbetsförhållanden och prestationsresultat. 
Resultatet sammanfaller med den i bakgrunden beskrivna transformativa ledarstilen där 
ledaren inspirerar vårdpersonalen till engagemang och medverkan vid omvårdnads- 
arbetet (Holter, 1998; Nilsson, 2005). Likheter till ovan nämnda ledarstil kan även ses 
vid den caritativa ledarstilen där Bondas (2003) beskriver hur ledaren uppmuntrar 
medarbetares reflektioner, idéer, önskningar och visioner.  
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I motsats till det positiva resultatet vid teamorienterat ledarskap beskriver Nilsson 
(2005) att dessa vårdteam inte presterar lika mycket kvantitativt sett som en auktoritärt 
ledd grupp. Detta leder tankarna till den kvalitativa prestationen vid patientvården 
vilken torde vara av högre kvalitet vid ett ledarskap där arbetsledande sjuksköterska 
värnar om vårdpersonalens medverkan och delaktighet i beslut rörande omvårdnaden av 
patienten. En relevant slutsats att dra är att sjuksköterskan bör undvika revirtänkande i 
den arbetsledande rollen och istället uppmuntra personalen till engagemang och 
deltagande för att skapa förutsättningar för att kunna tillgodose patientens behov. Ett 
auktoritärt ledarskap kan på intet sätt antas gynna patienten då detta ledarskap står i 
kontrast till vad tidigare forskning och bakgrundslitteraturen säger.  
 
Ledarskapet har enligt resultatet stor betydelse för relationen mellan vårdpersonal och 
ledande sjuksköterska. Detta för tankarna till den relationsinriktade ledarstilen, kopplat 
till det demokratiska ledarskapet, där Nilsson och Waldemarsson (2005) betonar vikten 
av ett gott gruppklimat och att ledaren får till stånd ett fungerande relationsmönster i 
gruppen. Resultatet visar att i de fall denna relation inte fungerar uttrycker ledande 
sjuksköterskor brist på förtroende för vårdpersonalen som i sin tur känner sig 
ouppskattad, förbisedd och överflödig vad gäller beslut i omvårdnadsarbetet. Författarna 
är av uppfattningen att det är av stor betydelse att relationen mellan sjuksköterska och 
vårdpersonal inte hamnar i en ond spiral, där gamla mönster befäster en dålig relation. I 
detta fall vore det önskvärt att bryta detta mönster genom att öka delaktigheten hos 
vårdpersonalen, både vid omvårdnadsbeslut och i det praktiska arbetet. Detta i sin tur 
torde leda till ökad tillit och respekt mellan yrkesrollerna vilket visar sig vara 
grundförutsättningen för ett gott samspel.  
 
Det framkom i resultatet att sjuksköterskans arbetsledande roll antagit en mer 
administrativ och konsultativ inriktning, vilket återspeglade en viss osäkerhet i den 
arbetsledande sjuksköterskans upplevelse av sin roll, både vad gällde att definiera och 
begränsa rollen. Larsson och Westlund (2002) menar på att det är viktigt att den 
arbetsledande sjuksköterskan har rollen klar för sig, både för vårdpersonalens och för 
sin egen skull. Otydlighet i rollerna mellan arbetsledande sjuksköterska och vård- 
personal medförde viss tveksamhet till att delegera arbetsuppgifter. I vårt resonemang 
menar vi att denna tveksamhet kanske kan kopplas till att sjuksköterskan inte har 
samma möjlighet till en kontinuerlig kontakt med vårdpersonalen vid patientvården, 
med nackdel att hon faktiskt inte vet om arbetsuppgiften sker i enlighet med hur den 
blivit utlärd vid delegeringstillfället. Det kan även tolkas som att den konsultativa rollen 
inte antagits fullt ut då sjuksköterskan kan ha svårt att släppa arbetsuppgifter till 
vårdpersonal som hon tidigare utfört själv. Författarna anser det viktigt att belysa den 
negativa sidan av ett konsultativt ledarskap då övrig vårdpersonal kan sakna det stöd 
som sjuksköterskan hade möjlighet att ge vid det mer patientnära ledarskapet. Resultatet 
visar att brist på arbetsledande sjuksköterskans närvaro bidrog till informellt ledarskap 
hos vårdpersonalen. Efter närmare analys blev slutsatsen, i enlighet med Holter (1998), 
att ett konsultativt ledarskap är att föredra vid säkerställande av god vård i dagens 
teambaserade organisation, och att det är viktigt att arbetsledande sjuksköterska inte 
faller tillbaka till det gamla mönstret där sjuksköterskan hade möjlighet att vara mer 
aktiv i patientvården.  
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Det framkom i resultatet att unga sjuksköterskor saknade intresse för ledarskapsrollen. 
Enligt Nilsson & Waldemarsson (2005) handlar ledarskap om mognad, erfarenhet och 
kunskap om arbetsprocesser och ledarfunktioner har även att göra med vissa 
personlighetsegenskaper. Författarna kan hysa viss förståelse för att unga sjuksköterskor 
är ointresserade av ledarskap då de kan ha svårt för att identifiera sig själva i ledarrollen 
eftersom erfarenheten kan vara knapp.  Av egen erfarenhet kommer även förståelsen för 
ledarskapets betydelse med tiden. God självkännedom kommer enligt vårt tyckande 
med erfarenhet och en viss mognad, varför det kan upplevas naturligt att få unga 
sjuksköterskor vill axla ledarskapsrollen. Med tiden upplevs också trygghet i 
arbetsuppgifterna vilket kan kännas som en naturlig övergång till avancemang till en 
ledarskapsposition, förutsatt att sjuksköterskan har intresset och de rätta personlighets- 
egenskaperna. Eftertraktade egenskaper för arbetsledande sjuksköterska skildrades 
utförligt i flera resultatartiklar och styrker de personliga egenskaper såsom ärlighet, 
ansvarskännande och handlingskraft vilka beskrevs i bakgrunden (Nilsson, 2005; 
Bondas 2003).  
 
Kategorin kommunikationens betydelse för arbetsledningen visar att kommunikationen 
utgör ett viktigt instrument vid samarbetet mellan den arbetsledande sjuksköterska och 
vårdpersonal med stor betydelse för vårdresultat och arbetsförhållanden. Detta stämmer 
väl in på vad Larsson och Westlund, (2002), Nilsson, (2005), Nilsson och 
Waldemarsson, (2005) samt Thornquist, (2001) beskriver. Det är angeläget att som 
sjuksköterska vara medveten om att kommunikation endast innebär ett hjälpmedel vid 
överföring av information (Nilsson & Waldemarsson, 2005). Författarna menar att den 
arbetsledande sjuksköterskan kan tycka att hon uttrycker sig klart och tydligt, men olika 
förståelsegrunder kopplat till olika yrkesroller kanske leder till att vårdpersonalen 
uppfattar budskapet på ett annat sätt. 
 
I resultatet framkommer olika kommunikationsmönster mellan arbetsledande 
sjuksköterska och övrig vårdpersonal. Högre nivåer av informationsflöde kunde i 
enlighet med resultatet ses vid ett öppet kommunikationsmönster. Detta kan liknas vid 
den i bakgrunden beskrivna ”Dialogmodellen” (Nilsson & Waldemarsson, 2005). Mer 
tid borde läggas på denna kommunikationsmodell då författarna anser att det skulle 
generera i ett effektivare arbetsutförande utan onödig tidsåtgång.  
 
Vid ett stängt kommunikationsmönster sker ingen direkt återkoppling. Detta kan i det 
närmaste liknas vid den av Nilsson och Waldemarsson, (2005) beskrivna 
”Hammarmodellen”. Författarnas upplevelse är att det stängda kommunikations-
mönstret fortfarande lever kvar på vissa äldreboenden, speciellt vid ronder. För att 
avhjälpa detta kan vi se fördelen med att bjuda in undersköterskan vid rondtillfällen för 
att informationen ska gå genom så få led som möjligt.  
 
Kategorin teamarbetets betydelse för arbetsledningen visar att samarbete, kunskap och 
resultat optimerades vid en välfungerande arbetsledning. Detta överensstämmer med 
litteraturen från bakgrunden (Koivula, Laippala & Paunonen, 1998; Lövmark, 
Mogensen & Thorell-Ekstrand, 2006; Baker, Day & Salas, 2006). I de fall vård- 
personalen uppgav brist på teamkänsla och teamsamarbete talades det om individualism 
och uppdelning. I bakgrunden nämner Sjöberg och Westlund (2005) begreppet 
KASAM.  Detta kan i författarnas tycke liknas vid ett gott teamarbete mellan 
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arbetsledande sjuksköterska och vårdpersonal, vilket även det kräver meningsfullhet, 
begriplighet och hanterbarhet.  
 
I resultatet påvisades förekomsten av diskursiva mönster inom vårdteamet. Diskursiva 
mönster av denna typ torde enligt vår mening utgöra bevis för att teamarbetet fungerar 
optimalt då andan i gruppen är positiv vilket inger trygghet och tillit. I ett sådant klimat 
kan enligt författarna de rätta förutsättningarna finnas för tillvaratagande av individuell 
kompetens, vilket kan öka kvaliteten av patientvården. Denna tanke får stöd av Baker, 
Day och Salas (2006) då de menar på att i ett välfungerande team delas samma mål och 
varje teammedlem utgår från den gemensamma kompetensen för att säkerställa god 
vård.  
 
Mindre äldreboende har enligt resultatet en positiv inverkan på teamets prestation och 
arbetsförhållande. Anledningen till detta kan enligt författarna vara närheten samt att ett 
mindre arbetsteam kan leda till ett intimare samarbete mellan den arbetsledande 
sjuksköterskan och vårdpersonalen. Författarna anser att det framkomna resultatet borde 
beaktas vid vård av äldre genom att frångå större äldreboende till förmån för mindre för 
att skapa fördelaktiga förutsättningar för arbetsledande sjuksköterska och vårdpersonal.  
 
I vårt resultat framkom även uppgifter om dåligt fungerande team, där samspelet mellan 
arbetsledande sjuksköterska och vårdpersonal upplevdes sporadiskt. Enligt Larsson & 
Westlund (2005) finns en fara för att patienten utsätts för oacceptabla risker knutet till 
bristande samarbete. För att stärka samarbetet anser författarna att arbetsledande 
sjuksköterska bör etablera regelbunden kontakt med vårdteamet.  Förslagsvis kunde 
kanske teamträffar på regelbunden basis en gång i veckan utgöra ett bra forum för 
återkoppling mellan arbetsledande sjuksköterska och personal med patientnära kontakt.  
Här kunde tid avsättas för återkoppling och reflektion vilket vi anser är viktiga aspekter 
i utvecklingsarbetet vid patientvård. I sjuksköterskans arbetsledande uppgift är det 
enligt Nilsson (2005), Bondas, (2003), Nilsson och Waldemarsson, (2005), Lövmark, 
Mogensen & Thorell Ekstrand, (2006), Holter (1998) viktigt att få med sig gruppen 
vilket enligt vår uppfattning föranleder betydelsen av att sjuksköterskan i arbetsledande 
position diskuterar patientvården och i samråd med vårdpersonalen tar beslut rörande 
utvecklingsarbetet. 
 
Kategorin utbildningens betydelse för arbetsledningen visar att utbildning är en stor del 
i den arbetsledande sjuksköterskans uppgifter. Det bidrog till att vårdpersonalen fick en 
ökad förståelse för helheten vid vårdande av patienten, vilket överensstämmer med vad 
Sandberg & Targama, (1998) skriver.  
 
I bakgrundslitteraturen framhålls inte behovet av utbildning för vårdpersonalen, dock 
visar resultatet att kunskap ökade vårdpersonalens självförtroende och lusten till fortsatt 
lärande. Författarna anser att ett konsultativt ledarskap är beroende av kunnig 
vårdpersonal då sjuksköterskan har mycket att vinna på att utbilda vårdpersonalen, 
eftersom hennes konsultativa ledarskap begränsar hennes möjligheter till ett nära 
patientarbete. Detta resonemang styrks av Spilsbury och Meyer (2004) som poängterar 
att sjuksköterskans arbetsledande roll antagit en mer administrativ och konsultativ 
inriktning vilket innebär ett större hälso- och sjukvårdsansvar för vårdpersonalen. 
Denna förändring ställer, enligt författarnas tycke, högre krav på den arbetsledande 
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sjuksköterskan vad gäller utbildning av vårdpersonal. Larsson och Westlund (2002) 
poängterar vikten av att den pedagogiska sjuksköterskan anpassar kompetens- 
utvecklingen för att passa verksamheten.   
 
Det framkommer från resultatet att vårdpersonalen efterlyser utbildning i 
kommunikation då de känner viss osäkerhet i sitt bemötande med patienten. Dowding 
och Homer (1999) visar i sin forskning att vårdpersonal stärks efter utbildning av 
ledande sjuksköterska i existentiella frågor.  
 
I vårt resultat framkommer olika faktorer av betydelse för sjuksköterskans arbetsledande 
funktion inom kommunal hälso- och sjukvård. Faktorer med positiv inverkan på 
arbetsledningen kommer enligt författarna förmodligen patienten tillgodo, då kvaliteten 
av vården förbättras vid god arbetsledning. Detta resonemang styrks av bakgrunds- 
litteraturen där forskning visar att ett gott samarbete mellan sjuksköterska och 
vårdpersonal leder till förbättrad kvalitet i vården (Koivula, Laippala & Paunonen, 
1998). 
 
 
SLUTSATS 

Forskning om sjuksköterskans ledarskap ligger i tiden då det just nu sker en utveckling 
mot ett mer konsultativt arbetssätt. I resultatet framgår klart att sjuksköterskans 
ledarskap avspeglar samarbetet med vårdpersonalen. Återkommande faktorer med 
betydelse för ledarskapets inverkan på samspelet med vårdpersonal visade sig vara: 
 

• Ledarstil 
• Kommunikation  
• Teamarbete  
• Utbildning 

 
Teamarbete inom hälso- och sjukvård har en främjande effekt på samarbetet mellan 
arbetsledande sjuksköterska och vårdpersonal (Holter, 1998). Ett välfungerande 
vårdteam är enligt resultatet en förutsättning för att arbetsledande sjuksköterska ska 
kunna optimera patientvården i samspel med vårdpersonalen. Som spindeln i nätet med 
arbetsledande funktion utifrån den konsultativa inriktningen är det av yttersta vikt att 
samspelet med vårdpersonalen fungerar då hennes roll inte tillåter ett patientnära 
ledarskap i den utsträckning som rollen tillät vid den uppgiftsrelaterade perioden.  
 
Resultatet låter påskina att en ledarskapsroll i den transformativa tappningen är klart 
överlägsen då övervägande delen av resultatet påvisade att denna typ av ledarskap 
resulterade i optimalt teamarbete samtidigt som krav på vårdpersonalens utveckling 
tillgodosågs. Den transformativa ledarskapet ligger i tiden då förändringar och 
omorganisationer kräver att ledaren har förmåga att inspirera vårdpersonalen till 
medverkan i förändringsprocessen mot den demokratiska, grupporienterade inriktningen 
(Nilssons, 2005). För att kunna omsätta denna typ av ledarskap i teamarbetet med 
vårdpersonal inom kommunal hälso- och sjukvård kan författarna dra slutsatsen att detta 
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kräver utbildning för distriktssjuksköterskor i arbetsledande funktion då detta enligt 
bakgrunden ofta saknades. I bakgrunden rekommenderar Nilsson (2005) utbildningar i 
omvårdnadsvetenskap upp till magisternivå för att vara rustad för ett ledarskap. Detta 
föranleder ett intresse för vidare forskning med syfte att utröna behovet av utbildning 
för distriktssköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård, för att kunna förse henne 
med adekvat kunskap för att kunna vidareutbilda vårdpersonalen. Detta anser författarna 
angeläget för att svara an på krav och förutsättningar som följer paradigmskiftet från 
den uppgiftsrelaterade inriktningen till den konsultativa inriktningen. Då hälso- och 
sjukvården befinner sig i en dynamisk utveckling anser vi att distriktssköterskor i 
arbetsledande funktion bör erhålla fortlöpande utbildning inom ledarskap för att kunna 
möta patientens behov på ett optimalt sätt i samarbete med vårdpersonalen. 
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Bilaga 1.  Matris över sökhistorien till resultatartiklarna. 

Databas Datum Sökord Antal 
träffar (n)

Granskade 
abstrakt (n) 

Urval 
(n) 

Resultat
artiklar 
(n) 

Academic 
Search 
Elite 

2008-09-19 Nurse, 
community, 
teamwork 

25 
 

7 1 1 

Cinahl 2008-08-27 Nurse, 
home care, 
assistants 

6 
 

6 1 1 

Cinahl 2008-08-27 Leadership, 
assistants 

7 
 

7 
 

2 2 

Cinahl 2008-08-27 Nurse, 
assistants, 
communicate 

3 
 

3 1 1 

Cinahl 2008-09-02 Leadership, 
nurs*, 
teamwork 

18 18 1 1 

Cinahl 2008-09-02 Leadership,  
teamwork, 
nursing 

11 11 1 1 

Cinahl 2008-09-16 Municipal care, 
communication 

2 2 1 1 

Cinahl 2008-09-19 Leadership, 
nursing, 
community 

80 
 

43 
 

4 2 
 

Cinahl 2008-09-19 Nurse, 
leadership 

125 
 

57 4 1 

Cinahl 2008-09-19 Nurse, 
teamwork 

52 
 

36 2 1 

PubMed 
Central 

2008-09-02 Nursing, 
leadership 

71 35 1 1 
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Bilaga 2.  Översikt över analyserad litteratur 

Artikel Problem och 
syfte 

Metod 
 

Resultat Diskussion 

Titel:            
Staff opinions about 
the leadership and  
organization of              
municipal dementia 
Författare:  
Albinsson, L., Strang 
P. 
Tidskrift:   
Health and Social 
Care in the 
Community  
10(5), 313-322               
Årtal:           
2002 

Beskriva åsikter hos 
personal inom 
demensvård, hur 
demensvård ser ut 
idag och hur det bör 
fungera, med fokus på 
ledarskap och andra 
organisatoriska 
faktorer. 

Kvalitativ. 
Fenomenologi. 
Empirisk studie med 
semistrukturerade 
intervjuer 
undersköterskor och 
sjuksköterskor. 
 
n=31 
 

6 olika teman 
framkom i resultatet. 
Ledarskap av 
personal, 
målformulering och 
vårdplanering, 
teamarbete fokuserat 
på läkarens roll, stöd 
till anhöriga, 
utbildning av 
personal, vårdformer 
och arbetsbelastning. 

Det är möjligt att 
resultatets negativa 
aspekter är en 
reflektion av attityder 
snarare än en brist av 
resurser. Genom att 
introducera ett klart 
ledarskap med fokus 
på multiprofessionellt 
teamarbete och 
utbildning bör det 
sannolikt resultera i 
en förbättrad 
demensvård. 
 

Titel:             
Paths to nursing 
leadership 
Författare:  
Bondas, T. 
Tidskrift:    
Journal of Nursing 
Management, 14, 
332-339 
Årtal:            
2006 
 
 
 
 
 
 

Undersöka varför 
sjuksköterskor söker 
sig till ledarskap och 
ledarskapspositioner  
inom sjukvård. 

Kvalitativ. 
Grounded theory. 
Semistrukturerade 
frågeformulär. 
 
n=68 

Faktorer som spelat 
stor roll vid beslut att 
ingå i ledarskap är 
utbildning, motiv till 
åtagandet samt 
situationsanpassade 
faktorer. Individuella 
skillnader 
framställdes i fyra 
stigar knutna till 
teorin. 
 

Kraven på utbildning 
för sjuksköterskor 
som ledare inom 
omvårdnad samt vid 
rekrytering till 
ledarpositioner är 
undermåliga och 
behovet stort av att se 
över dessa krav. 

Titel:            
Patterns of Medical 
and Nursing Staff  
Communication in 
Nursing Homes,            
Implications and 
Insights                     
from Complexity     
Science                      
Författare:   
Colon-Emric, C., 
Ammarett, N., Bailey, 
D., Anderson, R A., 
Piven, M L.                   

Beskriva 
kommunikationsmöns
ter bland medicinsk 
och vårdpersonal med 
speciellt fokus på 
bland annat 
informationsflöde. 

Kvalitativ. 
Fokuserade och 
formella 
djupintervjuer med 
medicinsk och 
vårdpersonal. 
 
n=148 

Beskriver 
kommunikation som 
en lodrät ”kedja av 
kommandon” mellan 
vårdpersonal, 
karakteriserat av en 
otillräckligförbindelse 
och ett begränsat 
informationsutbyte i 
kontrast till ett öppet 
kommunikationsmöns
ter där ett ökat 
informationsflöde, 
kognitiv mångfald, 

Kommunikationsmön
stret mellan 
medicinsk personal 
och övrig 
vårdpersonal hade en 
viktig påverkan på 
personalens 
möjligheter att 
tillhandahålla 
kvalitativ och 
innovativ vård.  
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Tidskrift:    
Qualitative Health 
Research, 16(2), 173-
188 
Årtal:           
2006 

innovativa 
förändringar, 
självorganisering 
kunde ses. 

Titel:            
Long-term Care 
Planning Study: 
Strengths  
and Learning Needs 
of Nursing Staff             
Författare:  
Cruttenden, K 
Tidskrift:     
Canadian Journal of 
Aging, 25(4), 347-361 
Årtal:             
2006 
 
 

Utforska styrkor och 
kunskapsbrist i fyra 
kategorier av 
vårdpersonal inför 
planering av adekvat 
utbildning. 

Kvalitativ. 
Individuella intervjuer 
med öppna frågor 
som utfördes under en 
6 månaders period. 
 
n=15 

Resultatet visar 
upprepade mönster 
som sammanställdes i 
en tabell som visar 
hur styrkor och 
kunskapsbrister 
skiljer sig åt mellan 
de olika 
personalkategorierna, 
och en tabell som 
anger olika svagheter 
vilka är föremål för 
förbättring. 

Vikten av 
transformativt 
ledarskap i 
teamarbetet 
diskuteras. Vikten av 
att sjuksköterskan 
skall bekräfta annan 
vårdpersonal och 
uppmuntra till 
lärande. 
Behovet av utbildning 
av ledarskap är stort, 
enligt författarna. 
 

Titel:            
Influence and 
Leadership in 
Community- 
based Nursing in 
Norway                       
Författare:  
Ellefsen, B. 
Tidskrift:      
Public Health 
Nursing, 15(5), 348-
354 
Årtal:           
2001 
 
 

Undersöka 
iakttagelseförmågan 
och beslutstagandet 
hos sjuksköterskor. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Frågeformulär med 
både slutna och öppna 
frågor. 
 
n=448 

Resultatet visar att 
sjuksköterskeledare 
inom tre olika 
serviceområden hade 
inflytande och faktiskt 
mer inflytande på 
beslutsprocessen än 
administrativa ledare 
och den politiska 
förvaltningen. Störst 
påverkan kunde ses 
på äldreboenden. 

Skillnaderna i 
sjuksköterskeledarens 
påverkan kanske 
skulle kunna förklaras 
av omgivande 
faktorer såsom 
tradition, genus och 
arbets-
/process/förlopp/ 
metod. 

Titel:            
Workforce issues in 
nursing in 
Queensland:  
2001-2004                     
Författare:   
Hegney, D. 
Tidskrift:     
Journal of Clinical 
Nursing 15, 1521-
1530 
Årtal:           
2005 
 

Identifiera faktorer av 
betydelse för 
sjuksköterskans 
tillfredsställelse i 
arbetet inom hälso- 
och sjukvård. 

Kvalitativ och 
kvantitativ. 
Frågeformulär med 
slutna och öppna 
frågor. 
 
n=1349 

Sjuksköterskorna 
upplevde fortfarande 
en tidsbrist (sen en 
tidigare studie), 
otillräcklig 
bemanning, brist på 
kompetens i 
arbetslaget och tung 
arbetsbörda, som 
utgjorde hinder vid 
omhändertagandet av 
patienten. 

Resultatet utgör ett 
underlag för vad 
beslutsfattare och 
sjuksköterskeledare 
bör fokusera på för att 
kunna behålla 
vårdpersonal inom 
äldreomsorgen och 
den privata samt den 
allmänna sektorn. 
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Titel:           
Work satisfaction and 
dissatisfaction –  
caregivers’ 
experiences after a 
two-year                      
intervention in a 
newly opened nursing 
home                      
Författare:  
Häggström, E., 
Skovdahl, K., 
Fläckman, B.,   
Kihlgren, A., 
Kihlgren, M. 
Tidskrift:    
Journal of Clinical 
Nursing, 14, 9-19 
Årtal:                            
2005 
 
 
 

Undersöka en djupare 
betydelse av 
tillfredsställande och 
icke tillfredställande 
faktorer i arbetet med 
äldre utifrån 
sjuksköterskans och 
undersköterskans 
perspektiv. 

Kvalitativ. 
Intervjuer med 
fenomenologisk-
hermaneutisk analys. 
 
n=10 

Stöd, handledning och 
utbildning från 
sjuksköterskor visade 
sig ha en positiv 
inverkan på 
undersköterskornas 
tillfredsställelse i 
arbetet. 

Kommunikation och 
förståelse mellan 
sjuksköterskan i 
ledande position och 
vårdpersonal ökade 
efter stöd, 
handledning och 
utbildning från 
sjuksköterskor. 

Titel:            
Discursive patterns in 
multiprofessional   
healthcare teams 
Författare:  
Kvarnström, S., 
Cedersund, E. 
Tidskrift:                      
Journal of Advanced 
Nursing, 53(2), 
244-252 
Årtal:            
2005 
 

Kartlägga hur 
multiprofessionella 
team medlemmar talar 
om sitt team med 
fokus på diskursiva 
mönster och dess 
funktion. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
och fokuserade 
intervjuer. 
 
n=32 

Det 
multiprofessionella 
teamet använde ordet 
”vi” vilket påvisar 
diskursiva mönster 
såsom 
kunskapssynergi och 
tillförlitlighet, vilket 
även inkluderar 
faktorer såsom 
kunskapsbredd och 
personkemi. 

De diskursiva 
mönstren fungerar 
som starka retoriska 
källor för 
teammedlemmarna, 
både för att bekräfta 
teamkänslan och för 
sammanhållningen 
utåt. 

Titel:             
Nurse leadership 
within primary care: 
the  perception of 
community nurses, 
GPs, policy makers 
and members of the 
public                      
Författare:  
McKenna, H., 
Keeney, S., Bradley, 
M. 
Tidskrift: 
Journal of Nursing 
Management, 12, 69- 
76 
Årtal:                            
2004 
 
 
 

Undersöka åsikter hos 
bland annat 
sjuksköterskor 
angående ledarskap. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer i två 
omgångar med 
Delphitekniken. 
 
n=58 

Visar att det finns en 
stark enighet med att 
ett starkt ledarskap 
behövs för att  
utveckla 
kommunsjukvården 
men att det i nuläget 
är förvirrande och 
oklart huruvida det 
existerar för tillfället. 
Fokusering sker också 
på att identifiera 
framtida ledare inom 
hälso- och sjukvård. 

Den traditionella 
kulturen av 
kommunsjukvård 
skyller på sin 
oförmåga att 
frambringa starka 
ledare. 
Rekommendationer 
har gjorts för att 
kunna utveckla ledare 
inom hälso- och 
sjukvård. 
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Titel:            
Views of job and 
dissatisfaction in 
Australian  
longterm care                 
Författare:  
 Moyle, W., Skinner, 
J., Rowe, G., Gork, C. 
Tidskrift:  
Journal of Clinical 
Nursing, 12, 168-176 
Årtal:           
2002 
 
 

Undersöka 
arbetstillfredsställelse 
och missnöje hos 
vårdpersonal inom 
långtidsvården av 
äldre människor. 

Kvalitativ. 
Fokuserade 
gruppintervjuer med 
undersköterskor och 
sjuksköterskor. 
 
n=27 

Fokuserade 
gruppintervjudata 
avslöjade att 
arbetstillfredsställelse 
var relaterat till 
arbetsplatsens 
flexibilitet, och att 
teamarbetet 
fungerade. Missnöjet 
var kopplat till att 
arbeta med oerfaren 
personal, 
rollförväntningar, 
dokumentation mm. 

Resultatet bekräftade 
många tidigare studier 
angående 
arbetstillfredsställelse 
och framtida underlag 
behöver betänkas i 
relation till 
rekryterandet och 
bibehållandet av 
undersköterskor och 
sjuksköterskor inom 
äldrevården. 

Titel:            
Understanding the 
roles of registered 
general  
nurses and care              
assistants in UK 
nursing    
homes                       
Författare:    
Perry, M., Carpenter, 
I., Challis, D., Hope, 
K. 
Tidskrift:  
Journal of Advanced 
Nursing 42(5), 497-
505 
Årtal:            
2003 
                       
 
 

Uppnå en fördjupad 
förståelse av de 
huvudsakliga 
skillnaderna mellan 
rollen och funktionen 
hos sjuksköterskan. 

Kvalitativ.  
Frågeformulär och 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 
n=21 

Legitimerade 
sjuksköterskor hade 
svårigheter med att 
begränsa sin roll och 
därav upplevdes 
svårigheter med att 
delegera uppgifter. 
Detta i kontrast till 
undersköterskan som 
definierar sin roll till 
vad de inte är tillåtna 
att göra. 

Både sjuksköterskor 
och undersköterskor 
är överens om att ett 
ökat antal assisterande 
vårdpersonal behövs 
för att patienterna 
skall få en god vård 
och att det finns 
behov av att 
tydliggöra roller och 
ansvarsområden. 

Titel:            
Linking Nursing 
Home Working 
Conditions to 
Organizational 
Performance                  
Författare: 
Scott-Cawiezell, J., 
Main, D., Vojir, C., 
Jones K.., Moore, L., 
Nutting, P., Kutner, 
J.,      
Pennington K.               
Tidskrift: 
Health Care 
management. 30(4), 
272-380 
Årtal:           
2005                
 
 
 

Ta reda på sambanden 
mellan 
vårdpersonalens 
arbetsförhållanden 
och prestationsresultat 
på ett äldreboende 
baserat på kvalitativa 
och kvantitativa 
resultat. 

Kvalitativ och 
kvantitativ. 
Observation och 
intervjuer i 
fokusgrupper om 4 
personer. 
 
n=32 

Distinkta skillnader 
mellan 
undersköterska och 
sjuksköterska 
presenterades i fyra 
teman: ledarskap, 
kommunikationssätt, 
vikten av teamwork 
samt hur 
prestationsresultatet 
mäts och värdesätts. 

Resultatet pekar på att 
mindre äldreboenden 
gynnar både patienter 
och personal. 
Möjligheten att skapa 
mindre enheter inom 
redan befintliga 
äldreboenden 
diskuteras. 
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Titel:            
Growing Our Future 
Nursing Leaders 
Författare:  
Sherman, R.  
Tidskrift:  
Nursing 
Administration 
Quartely 
Årtal:            
2005 
 
 

Identifiera de faktorer 
som är avgörande för 
sjuksköterskors beslut 
att acceptera eller 
avsäga sig 
ledarposition. 

Kvalitativ. 
Intervjuer i 
fokusgrupper.  
n= 48 

Resultatet visar att 
deltagarna såg en 
potential i 
ledarskapsrollen för 
att kunna göra 
skillnad för både 
patienten och annan 
vårdpersonal. 

Synen på tidigare 
sjuksköterskeledare 
var inte positiv. 
Strategier för 
nuvarande 
sjuksköterskor bör 
beaktas för att 
uppmuntra intresse 
för ledarskap. 

 
 
 


