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Sammanfattning    

Stora delar av vården idag är beroende av att sjuksköterskor delegerar uppgifter till 

olegitimerad personal. Människors livslängd ökar och fler drabbas av sjukdomar och de 

ökande komplexa vårdbehoven ställer krav på hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Sjuksköterskan ska se till patientsäkerheten när arbetet fördelas men detta fungerar inte 

alltid i praktiken. Syftet med litteraturöversikten är att beskriva sjuksköterskans 

erfarenheter av delegeringar till olegitimerad personal. En litteraturöversikt har valts 

eftersom det var relevant för syftet. Tio artiklar inkluderades i analysen. Fyra teman 

framkom: Styrd av organisationen, Medvetenhet om ansvaret för säkerheten, Påverkan 

på arbetsbörda och stressnivå samt Betydelsen av god kommunikation och goda 

relationer. Resultatet visade att sjuksköterskor anser sig vara tvingade att delegera och 

förlusten av kontroll upplevs stressande. Samtidigt frigörs tid som kan användas till mer 

prioriterade arbetsuppgifter, vilket möjliggör att kompetens kan användas på ett 

effektivt sätt. Sjuksköterskor anser att kontinuiteten för patienterna förbättras men att 

patientsäkerheten kan påverkas. Därför är uppföljningar viktiga, men prioriteras inte 

alltid. En förutsättning för delegeringar är kommunikation, tillit och goda relationer. 

Eftersom lagstiftningen är svår att följa finns det skäl att fundera över om det är lagen 

eller följsamheten till lagen som behöver anpassas. För en hållbar utveckling behöver 

patientsäkerheten prioriteras och rätt kompetens behöver användas på rätt sätt. Det är 

också viktigt att skapa förutsättningar för god kommunikation och goda relationer 

mellan sjuksköterskor och olegitimerad personal. 

 

 

Nyckelord:  Delegering, sjuksköterska, legitimerad, icke legitimerad, erfarenhet, 

ansvar, säkerhet, kommunikation 
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INLEDNING 

 

Att vara sjuksköterska innebär ett stort ansvar på många olika sätt. En annan människas 

liv kan vara beroende av sjuksköterskans arbete, och det är till exempel nödvändigt att 

använda en klinisk blick, att göra relevanta bedömningar och hantera läkemedel på ett 

korrekt sätt. Att delegera uppgifter som tillhör sjuksköterskans ansvarsområde till 

olegitimerad personal ingår i yrket men väcker samtidigt frågor om ansvar och säkerhet. 

Det finns lagstiftning kring delegeringar inom hälso- och sjukvården som reglerar bland 

annat ansvar och säkerställer patientsäkerheten. 

 

Bristen på sjuksköterskor är fortfarande stor och det kan antas att delegeringar fortsatt 

kommer att vara nödvändiga för att kunna möta de vårdbehov som finns. Därför är det 

viktigt att belysa sjuksköterskors erfarenheter av delegeringar, det vill säga det ansvar 

som det innebär att låta någon annan arbeta på sjuksköterskans egen legitimation. 

  

Vi har på varsitt håll upplevt att hanteringen kring dessa delegeringar kräver reflektion 

kring säkerhet och ansvar. Dels situationer som att olegitimerad personal blivit 

godkända i teoretiska prov trots kunskapsluckor, och dels händelser där sjuksköterskor 

inte vågat stå upp för beslut gällande tillbakadragna delegeringar. 

  

Hur delegeringar eventuellt kommer påverka oss i vårt kommande yrke är något vi har 

funderat mycket kring och det är anledningen till att vi valt att fördjupa oss i detta 

område. 

 

 

BAKGRUND 

Begrepp 

Många olika begrepp förekommer i litteratur och forskning vilket kan vara skäl till att 

definiera några av dessa. I denna uppsats kommer följande begrepp användas: 

Sjuksköterska 

Med sjuksköterska (SSK) avses i följande arbete en person som lägst innehar svensk 

sjuksköterskelegitimation, vilket betyder att även distriktssjuksköterskor eller andra 

vidareutbildade sjuksköterskor innefattas. Detta eftersom uppgiften att delegera 

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård kan utföras av alla dessa yrkeskategorier. 

Olegitimerad personal 

Det finns många olika benämningar på den omvårdnadspersonal som kan motta 

delegeringar från SSK. I de artiklar som ingår i studien används till exempel “healthcare 

assistant”, “nursing assistive personnel” eller “unlicensed assistive personnel”. I denna 

uppsats kommer dessa fortsättningsvis att benämnas som olegitimerad personal (OLP). 

Delegering 

Att delegera innebär att rätten att fatta beslut i en organisation läggs på någon på en 

lägre nivå, samtidigt som ansvaret ligger kvar hos den som delegerat beslutsrätten 

(Nationalencyklopedin u.å.). I dagligt tal kan begreppet användas i många olika 
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sammanhang när en person överlämnar en arbetsuppgift till någon annan. När begreppet 

delegeringar används i denna uppsats är det dock den definition som återfinns i svensk 

hälso- och sjukvårdslagstiftning som menas. Lagen beskriver att hälso- och 

sjukvårdspersonal, som genom sin legitimation får utföra specifika arbetsuppgifter, får 

lämna över någon av dessa arbetsuppgifter till personal som saknar legitimation. Det 

kan till exempel gälla från en SSK till OLP, och får bara ske om den som mottager 

delegeringen har rätt kompetens för uppgiften. Den delegerade uppgiften ska också vara 

tydligt definierad, personligt ställd till en individ, tidsbestämd och dokumenterad. Det 

finns också krav på att den som delegerat ska följa upp utfärdade delegeringar och att de 

ska förnyas varje år. Ytterst ansvarig för att processen går rätt till är verksamhetschefen, 

utom i kommunal hälso- och sjukvård där ansvaret för detta ligger på den medicinskt 

ansvariga SSK. Den SSK som delegerar ansvarar också för att bedöma om OLP som 

mottager delegeringen har rätt kunskaper och färdigheter för uppgiften, medan OLP 

ansvarar för att neka delegeringen om han eller hon inte känner sig tillräckligt säker 

(SOSFS 1997:14). 

 

Delegeringar i olika verksamheter 

Delegeringar används på olika sätt i olika länder. Till exempel används delegeringar 

inom sjukhusvård i bland annat Storbritannien, Island, USA och Korea (Alcorn & 

Topping 2009; Kærnested & Bragadóttir 2012; Standing & Anthony 2008; Yoon, Kim 

& Shin 2016). I en studie från USA beskriver Potter, Deshields och Kuhrik (2010) att 

SSK på sjukhus ofta delegerar när och vad som ska göras men inte hur, trots att 

delegeringsprocessen ska innefatta tydliga instruktioner. I Sverige blev det från och med 

januari 2018 tillåtet för SSK att delegera läkemedelsadministration till OLP på sjukhus 

vilket enbart varit möjligt inom hemsjukvården tidigare (HSLF-FS 2017:37). 

Socialstyrelsen har i en konsekvensutredning uppmärksammat att skillnaden mellan 

hemsjukvård och sjukhusvård har minskat och att de därför anser att dessa verksamheter 

behöver ha samma förutsättningar för att läkemedelshanteringen ska vara effektiv 

(Socialstyrelsen 2016, s. 7). I samma utredning framkom att en utvidgad delegering av 

läkemedelsadministrering skulle kunna frigöra tid till andra uppgifter för SSK 

(Socialstyrelsen 2016, s. 21). Varje sjukhus har riktlinjer kring olika professioners 

ansvarsområde. Som exempel kan nämnas att Skaraborgs Sjukhus riktlinjer för 

undersköterskor anger att en stor del av den specifika omvårdnaden ingår i 

undersköterskans ansvar, men att läkemedelshantering, hantering av sond och sugning 

av nedre luftvägar kräver en skriftlig delegering (Skaraborgs sjukhus 2018). 

 

I Sverige sker delegeringar från SSK till OLP framför allt inom hemsjukvård idag. Inom 

hemsjukvården verkar SSK inom både ordinärt boende och särskilt boende. 

Organisationen kring kommunal hälso- och sjukvård är uppbygg med ett begränsat antal 

SSK som tidsmässigt inte skulle klara av att utföra alla insatser själva. Systemet bygger 

på att SSK har huvudansvaret men att OLP utför en del av insatserna (Bystedt, Eriksson 

& Wilde-Larsson 2011; Craftman, Grape, Ringnell & Westerbotn 2016; Craftman, von 

Strauss, Rudberg & Westerbotn 2012). Ett flertal studier (ibid.) belyser frågan om detta 

är förenligt med nuvarande lagstiftning som säger att delegeringar inte får ske på grund 

av tidsbrist (SOSFS 1997:14). Studier har genomförts i andra länder, såsom Australien 

och USA för att utvärdera införandet av detta arbetssätt inom dessa länders hemsjukvård 

(Lee et al. 2015; Young, Farnham & Reinhard 2016). 
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Nuvarande utveckling och utmaningar 

Antalet inskrivna patienter i hemsjukvården har ökat under många år, vilket kan 

relateras till att människor lever längre och därmed drabbas av fler åldersrelaterade 

sjukdomar (Socialstyrelsen 2018b, s. 7). Även läkemedelsanvändningen ökar bland 

äldre. År 2017 hade 24 procent av personer med hemtjänst tio eller fler läkemedel 

(Socialstyrelsen 2018a). Dessutom blir hemsjukvården mer och mer avancerad och 

insatser som förut bara skett på sjukhus görs nu även i hemmet (Socialstyrelsen 2016, s. 

21). Denna utveckling ställer krav, både på kunskaper hos OLP (Socialstyrelsen 2018b, 

s. 7) och på att hela organisationen kan möta upp dessa ökande behov. 

 

Delegeringar får enbart utföras när det är “förenligt med god och säker vård” (SOSFS 

1997:14). Samtidigt beskriver Svensk sjuksköterskeförening (2017b) att SSK ska ha en 

helhetssyn över patientens samlade behov, och att SSK är ansvarig för att se till 

patientsäkerheten när arbetet fördelas. Detta krav på patientsäkerheten har dock visat sig 

inte alltid fungera i praktiken. Craftman, Hammar, Strauss, Hillerås och Westerbotn 

(2014) beskriver att OLP uttrycker att medicinutdelning är ett exempel på en delegerad 

uppgift som i praktiken är nödvändig att utföra. OLP fortsätter att administrera 

läkemedel även i de fall där delegeringen inte blivit förnyad, och de känner samtidigt en 

osäkerhet kring vem som är ansvarig om något händer. Sveriges Kommuner och 

Landsting (2017, ss. 20-21) identifierar delegeringar som en riskfaktor inom den 

kommunala hälso- och sjukvården där delegeringar kan leda till att avvikelser uppstår 

och patientsäkerheten försämras. Att läkemedel ges på fel tidpunkt, att förväxlingar sker 

eller att läkemedel inte ges alls uppges vara vanliga exempel på förekommande 

avvikelser.  

 

Vårdvetenskapliga och etiska perspektiv 

Lidande 

Målet med all omvårdnad är att främja välbefinnande och hälsa, lindra lidande samt 

förebygga ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening 2016). Dessa mål finns även beskrivna 

i International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor som SSK 

huvudsakliga ansvarsområden (Svensk sjuksköterskeförening 2017a). Arman (2015, s. 

38) beskriver att lidande och hälsa bildar en enhet och att denna enhet ingår som en 

naturlig och grundläggande del i människans liv. Vårdlidande är en form av lidande 

som orsakas av vården. Som exempel på vårdlidande kan nämnas utebliven eller 

felaktig vård, dåligt bemötande, kränkning av patientens värdighet eller fysisk 

vårdskada (Arman 2015, s. 43). Genom att hindra uppkomst av vårdlidande bidrar både 

SSK och OLP till lindring av lidande (ibid.). En avvikelse är en händelse som har eller 

hade kunnat innebära en vårdskada eller ett vårdlidande för patienten. Det kan till 

exempel vara felaktig läkemedelshantering, otillräckliga resurser i form av kompetens, 

vårdrelaterade infektioner eller brister i vården (Karlsson 2017). Som SSK är det viktigt 

att inte orsaka ytterligare lidande hos patienten utan att lindra det lidande som faktiskt 

går att lindra (Svensk sjuksköterskeförening 2016). 
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Ansvar 

Ett centralt begrepp inom vårdandet är ansvar, vilket handlar om att ha förmåga att 

agera i olika situationer och en förpliktelse att säkerställa att verksamheten fungerar 

(Sandman & Kjellström 2013, s. 239). Det ansvar som ingår i en persons yrkesroll och 

de val som denne gör beskrivs som professionellt ansvar vilket innebär att vara ansvarig 

för sina egna handlingar, sitt yrkesutövande samt andra människor (Sandman & 

Kjellström 2013, s. 247). För att kunna ta detta ansvar krävs att SSK handlande är 

frivilligt, att det sker med avsikt, att SSK har kunskap om konsekvenserna av 

handlandet och att det moraliskt finns en värdering kopplat till det som ansvaret handlar 

om (Sandman & Kjellström 2013, s. 239). SSK har ett ansvar att bedöma sin förmåga 

att utföra olika uppgifter (Svensk sjuksköterskeförening 2017a) och när SSK delegerar 

ansvar till OLP är det extra viktigt att värdera både sin egen men även OLP kompetens 

(Sandman & Kjellström 2013, s. 248).  

Patientperspektiv 

För att kunna utöva god omvårdnad är mod en betydelsefull egenskap hos SSK (Svensk 

sjuksköterskeförening (2016). Lindberg (2015, s. 273) tar upp att SSK behöver mod för 

att beskydda patientperspektivet och beskriver detta mod som en tillit till sina kunskaper 

och ett sätt att tillämpa sin kompetens så att patientperspektivet blir rådande. Som ledare 

för omvårdnadsarbetet ansvarar SSK för att säkerställa en god vård och värna 

patientsäkerheten (Svensk sjuksköterskeförening 2017b). I SSK kompetensområde 

ingår ledarskap som en komponent där det fastslås att SSK ska ha kunnande i att styra 

omvårdnadsarbetet och dirigera teamet, det vill säga också att delegera, så att patientens 

behov tillgodoses på bästa sätt (Lindberg 2015, s. 268). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Enligt Socialstyrelsen får SSK delegera omvårdnadsarbete, till exempel 

läkemedelsutdelning, till undersköterskor och annan omvårdnadspersonal när det är 

förenligt med en god och säker vård. Inom de verksamheter där SSK arbetar är 

organisationen ofta uppbyggd på ett sådant sätt att arbetssituationen inte kan lösas utan 

delegeringar. Ökat vårdbehov i samhället, begränsat med SSK och krav på effektivitet 

är några av orsakerna till att delegeringar är nödvändiga. Detta innebär att det är svårt 

för SSK att följa lagstiftningen, då kravet om frivillighet, både när det gäller att delegera 

och att motta delegering, inte fungerar i praktiken. Det är ett stort ansvar att utföra de 

insatser som kan delegeras och en felaktig hantering kan orsaka allvarlig vårdskada och 

vårdlidande. Att få en samlad bild av SSK erfarenheter av att delegera uppgifter till 

OLP är viktigt för att förstå situationen, se över arbetssituationen och eventuellt kunna 

förbättra patientsäkerheten. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av delegeringar till olegitimerad 

personal. 
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METOD 

Att göra en litteraturöversikt är att skapa en övergripande bild av vilken kunskap som 

finns inom ett visst område (Friberg 2012, s. 133). Det betyder att undersöka till 

exempel vad som forskats på området och hur detta gjorts. Detta kan göras antingen för 

att enbart beskriva ett område eller för att göra en syntetiserande sammanställning, det 

vill säga en integrativ översikt (Friberg 2012, s. 134). I detta arbete har den integrativa 

inriktningen av en litteraturöversikt valts eftersom det därigenom är möjligt att dra nya 

slutsatser (Friberg 2012, s. 141). 

 

Litteratursökning 

Två databaser användes för litteratursökningen, Medline och Cinahl. Dessa valdes 

eftersom de omfattar ämnen inom vård och medicin. Den inledande sökningen utfördes 

grundligt för att hitta användbara sökord och för att säkerställa att området avskärmades 

korrekt. Efter detta gjordes den egentliga sökningen. I Cinahl (se bilaga 1 tabell 1) 

valdes "delegation of authority" eftersom det är ett ämnesord och därför gav ett relevant 

resultat. Därtill valdes nurs* för att avgränsa artiklarna till SSK område. Vidare 

användes perception* OR attitude* OR perspective* OR opinion* OR experience* för 

att inrikta sökningen på erfarenheter av delegeringar och för att fånga ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. De avgränsningar som gjordes var publiceringsår från 

2008 till 2019, peer reviewed och research article. Sökningen i Medline (se bilaga 1 

tabell 2) gjordes på samma sätt men eftersom de har andra sökord användes “delegation 

OR delegate OR delegating” istället för "delegation of authority". De avgränsningar 

som gjordes var english language, abstract available samt publiceringsår 2008 - 2019, 

men då antalet träffar blev för stort minskades årtalen till 2013 - 2019. I processen med 

att läsa abstract och artiklar sorterades de artiklar bort som antingen handlade om när 

SSK får uppgifter delegerade till sig eller inte innehöll SSK perspektiv. Tre av de 

artiklar som valdes ur Medline fanns också med bland de valda i Cinahl, vilket gjorde 

att antalet artiklar som slutgiltligen valdes blev tio. En sekundärsökning gjordes också i 

de tio valda artiklarnas referenslistor, men ingen ytterligare artikel hittades. Fem av de 

tio kvarvarande artiklarna hade en inriktning på delegeringar inom hemsjukvård och 

resterande fem på delegeringar inom sjukhusvård. Samtliga valdes ut till analysen 

eftersom det ansågs vara intressant att se skillnader och likheter i olika kontexter. 

 

Analys 

De valda artiklarna granskades enligt en granskningsmall för att avgöra om den 

vetenskapliga kvaliteten var tillräckligt god för att inkludera artiklarna (Friberg 2012, s. 

138). Samtliga tio artiklar ansågs vara av god kvalitet och inkuderades. En av artiklarna 

(Yoon, Kim & Shin 2016) hade ett syfte som inte var helt relevant för detta arbete, men 

då delar av resultatet var relevant inkluderades artikeln. Ett flertal artiklar innehöll 

dessutom flera olika perspektiv vilket gjorde att enbart de delar med SSK perspektiv 

togs med eftersom det var det som efterfrågades i syftet. Sammanfattningsvis har endast 

de delar ur artiklarnas resultat som berör SSK erfarenheter tagits med. Med erfarenheter 

menas i denna uppsats innehåll som exempelvis handlar om SSK attityder, åsikter eller 

upplevelser. Artiklarna lästes igenom och sammanställdes i en analyslista (se bilaga 2). 

Därefter bearbetades artiklarna ytterligare för att hitta skillnader och likheter i både 
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metoder och resultat. Till sist sorterades innehållet i artiklarnas resultat genom att det 

innehåll som handlade om samma sak samlades i olika teman. Fyra teman framkom och 

resulterade i följande rubriker: Styrd av organisationen, Medvetenhet om ansvaret för 

säkerheten, Påverkan på arbetsbörda och stressnivå samt Betydelsen av god 

kommunikation och goda relationer. 

 

Friberg (2012, s. 141) beskriver att det i en integrativ litteraturöversikt krävs att data 

tolkas och att slutsatser dras. Genom att välja ut det innehåll som uppsatsens syfte 

handlar om, reducera innehållet och därigenom skapa en översikt kan innehållet 

syntetiseras till en ny helhet (ibid.). 

 

 

 

RESULTAT 

Nedan följer resultatet av den litteraturgranskning som gjorts. Resultatet presenteras i 

två delar där den första delen jämför artiklarnas olika karaktärer och den andra delen 

jämför artiklarnas resultat. 

 

Analys av artiklarnas karaktärer 

 

Likheter och skillnader i syfte 

Fem av de granskade artiklarna hade i sitt syfte en inriktning på delegeringar i 

sjukhusmiljö och samtliga fem innefattade SSK perspektiv (Alcorn & Topping 2009; 

Kærnested & Bragadóttir 2012; Potter, Deshields & Kuhrik 2010; Standing & Anthony 

2008; Yoon, Kim & Shin 2016). En av dessa undersökte sambandet mellan trygghet att 

delegera och ledarskap (Yoon, Kim & Shin 2016), en fokuserade på synen på ansvar 

(Alcorn & Topping 2009) medan tre inriktade sig på beskrivning av perspektiv, attityder 

och upplevelser (Kærnested & Bragadóttir 2012; Potter, Deshields & Kuhrik 2010; 

Standing & Anthony 2008) 

 

Resterande fem artiklar hade i sitt syfte en inriktning på kommunal vård eller 

hemsjukvård, antingen inom ordinärt boende eller särskilt boende (Bystedt, Eriksson & 

Wilde-Larsson 2011; Craftman et al. 2016; Craftman et al. 2012; Lee et al. 2015; 

Young, Farnham & Reinhard 2016). Av dessa fem innefattade två enbart SSK 

perspektiv (Bystedt, Eriksson & Wilde-Larsson 2011; Craftman et al. 2016), en 

fokuserade på distriktssköterskors perspektiv (Craftman et al. 2012) medan två innehöll 

både SSK och andras perspektiv (Lee et al. 2015; Young, Farnham & Reinhard 2016). 

Dessa två (ibid.) hade ett syfte att utvärdera en ny arbetsmodell, medan de övriga tre 

undersökte uppfattningar, upplevelser och erfarenheter (Bystedt, Eriksson & Wilde-

Larsson 2011; Craftman et al. 2016; Craftman et al. 2012). 

 

Likheter och skillnader i studiernas metod 

Fem av de analyserade artiklarna var kvalitativa (Bystedt, Eriksson & Wilde-Larsson 

2011; Craftman et al. 2016; Craftman et al. 2012; Potter, Deshields & Kuhrik 2010; 
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Standing & Anthony 2008), tre var kvantitativa (Alcorn & Topping 2009; Kærnested & 

Bragadóttir 2012; Yoon, Kim & Shin 2016) och två använde sig av både kvalitativ och 

kvantitativ metod i sin studie (Lee et al. 2015; Young, Farnham & Reinhard 2016).  

 

De fem artiklar som var enbart kvalitativa använde semistrukturerade frågor (Bystedt, 

Eriksson & Wilde-Larsson 2011; Craftman et al. 2016; Craftman et al. 2012; Potter, 

Deshields & Kuhrik 2010; Standing & Anthony 2008) medan Lee et al. (2015) utgick 

från både semistrukturerade och djupgående intervjuer. Potter, Deshields och Kuhrik 

(2010) använde gruppintervjuer och Lee et al. (2015) använde både gruppintervjuer och 

enskilda intervjuer. De tre kvantitativa artiklarna utförde sina undersökningar med hjälp 

av enkäter (Alcorn & Topping 2009; Kærnested & Bragadóttir 2012; Yoon, Kim & 

Shin 2016) medan Young, Farnham och Reinhard (2016), som använde både kvalitativ 

och kvantitativ metod använde både enkäter och semistrukturerade intervjuer. 

 

Av de sju artiklar som innehöll en kvalitativ metod använde sig samtliga sju av 

analysmetoder där innehållet kodades och sammanställdes i teman, men detta skedde 

med hjälp av olika analysmetoder. Två av artiklarna använde sig av kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats (Craftman et al. 2016; Craftman et al. 2012). Två 

artiklar utgick från en fenomenologisk ansats (Bystedt, Eriksson & Wilde-Larsson 

2011; Standing & Anthony 2008) med skillnaden att Bystedt, Eriksson och Wilde-

Larsson (2011) utgick från Alexandersson i sin analys och Standing och Anthony 

(2008) utgick från Colaizzi. Även Potter, Deshields och Kuhrik (2010) gjorde en 

tematisk analys, men utgick från Braun och Clark. Två artiklar (Lee et al. 2015; Young, 

Farnham & Reinhard 2016) tog hjälp av analysprogrammet NVivo för att koda 

innehållet och använde en konstant jämförelsemetod för att sammanställa koderna i 

teman. 

 

De tre kvantitativa artiklarna använde sig alla tre av olika metoder. Alcorn och Topping 

(2009) använde analysprogrammet SPSS för att beräkna beskrivande statistik och 

använde korstabeller som analysteknik. Kærnested och Bragadóttir (2012) använde sig 

också av SPSS men tillämpade ANOVA som analys för att få fram inferentiell statistik. 

Yoon, Kim och Shin (2016) hade flera olika vinklar på frågeställningar och använde sig 

därför av både ANOVA, Spearmans rangkorrelation och multipel regressionsanalys för 

att analysera dessa. 

 

Analys av studiernas resultat 

Efter analysen av de valda artiklarna kunde SSK erfarenhet av delegering delas in i fyra 

teman: Styrd av organisationen, Medvetenhet om ansvaret för säkerheten, Påverkan på 

arbetsbörda och stressnivå samt Betydelsen av god kommunikation och goda relationer. 

 

Styrd av organisationen 

Ett tydligt tema bland de studier som gjordes inom hemsjukvård var att organisationen 

påverkar förutsättningarna för att delegera och därigenom SSK erfarenheter av 

delegeringar. I tre av de fem studierna om hemsjukvård ansåg SSK att organisationen är 

uppbyggd så att det krävs att SSK delegerar uppgifter till OLP, det vill säga att det inte 

är frivilligt, även när det går emot lagen (Bystedt, Eriksson & Wilde-Larsson 2011; 
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Craftman et al. 2016; Craftman et al. 2012). SSK ansåg att OLP inte kan utföra sitt 

arbete utan delegering av läkemedelshantering eftersom SSK på särskilt boende enbart 

är på plat dagtid (Craftman et al. 2016). Samtidigt ansåg SSK att de själva inte heller 

kan klara det dagliga arbetet utan att delegera uppgifter (Craftman et al. 2016; Craftman 

et al. 2012). SSK upplevde sig också pressade att delegera även när det fanns brister i 

OLP kunskaper eller förmågor (Bystedt, Eriksson & Wilde-Larsson 2011; Craftman et 

al. 2016). SSK kunde uppleva maktlöshet för att de saknade möjlighet att påverka vad 

som skulle delegeras och till vem, men även uppgivenhet för att de trodde att 

situationen inte skulle förbättras i framtiden (Bystedt, Eriksson & Wilde-Larsson 2011). 

Att inte ha förutsättningar för att kunna följa lagstiftningen var alltså ett återkommande 

tema bland SSK. 

 

Att organisera arbetet genom att SSK delegerar uppgifter till OLP var dock inte bara 

förknippat med negativa aspekter. Två studier visade att SSK överlag är positiva till 

delegeringar, både inom hemsjukvård och på sjukhus (Kærnested & Bragadóttir 2012; 

Young, Farnham & Reinhard 2016). I en studie ansåg SSK att patienter fortare kan få 

hjälp eftersom OLP är hos patienten oftare och till exempel kan överlämna vid-

behovsmediciner direkt utan att patienten behöver vänta på att SSK ska hinna ta sig till 

patienten (Bystedt, Eriksson & Wilde-Larsson 2011). Att delegeringar leder till att OLP 

kan utföra fler uppgifter hos patienten, vilket i sin tur leder till att ett färre antal personer 

besöker patienten, upplevdes i flera studier positivt av SSK eftersom det förbättrar 

kontinuiteten (Bystedt, Eriksson & Wilde-Larsson 2011; Craftman et al. 2012; Lee et al. 

2015). 

 

Medvetenhet om ansvaret för säkerheten 

I åtta av tio studier förs resonemang kring ansvar. Två av studierna visar att SSK är 

medvetna om att de är ytterst ansvariga även om de delegerar en uppgift till någon 

annan (Alcorn & Topping 2009; Standing & Anthony 2008). Å andra sidan fanns det 

också exempel på att SSK var osäkra på vem som ytterst är ansvarig för specifika 

uppgifter (Bystedt, Eriksson & Wilde-Larsson 2011). Att vara ansvarig men samtidigt 

överlämna uppgiften upplevdes som att förlora kontroll (Bystedt, Eriksson & Wilde-

Larsson 2011) eller som att kapitulera (Craftman et al. 2016). Craftman et al. (2012) 

visar att SSK beskriver ansvaret för delegeringar som tungt att bära. Det fanns dock en 

studie som visade att erfarenhet och praktisk träning på arbetet gjorde att SSK upplevde 

sig tryggare med att delegera. I linje med detta ansåg SSK i en studie att utbildning i 

delegering för SSK vore önskvärt (Kærnested & Bragadóttir 2012). 

 

En studie beskrev att SSK upplever det viktigt att delegera till rätt person med rätt 

kompetens (Potter, Deshields & Kuhrik 2010) och en annan studie visade att SSK ansåg 

det vara viktigt att OLP förstår vilket ansvar det är att utföra delegerade uppgifter 

(Craftman et al. 2012). En skillnad kunde identifieras mellan SSK inom hemsjukvård 

respektive sjukhus. SSK i hemsjukvården upplevde att OLP hade en god förståelse vad 

delegeringar innebär (Craftman et al. 2016) medan SSK som arbetade på sjukhus 

upplevde att den förståelsen saknades hos OLP (Standing & Anthony 2008). I två 

studier uttryckte SSK att om OLP var adekvat förberedda för den uppgift de blivit 

delegerade borde de också vara ansvariga för denna (Alcorn & Topping 2009; Standing 

& Anthony 2008). 
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SSK anser att de har en skyldighet att både bedöma kunskaper och undervisa OLP 

(Bystedt, Eriksson & Wilde-Larsson 2011; Craftman et al. 2012). Patientsäkerheten 

påverkas av OLP kunskaper. Samtliga SSK i två studier berättade att de hade varit med 

om avvikelser relaterade till delegerade uppgifter som OLP utfört (Craftman et al. 2016; 

Standing & Anthony 2008). Att OLP inte har samma kunskaper som SSK inom till 

exempel läkemedel och dess effekter, men ändå hanterar dessa, ansågs inte bara vara en 

faktor som ökade risken för avvikelser utan också gjorde det svårare med bedömningar 

och prioriteringar (Craftman et al. 2016). Det fanns också en oro bland SSK för om 

OLP har förmågan att lägga märke till problem som kan uppstå hos patienten (Lee et al. 

2015).  

 

Påverkan på arbetsbörda och stressnivå  

SSK erfarenhet av tid i relation till delegering är något som återfinns i flera av 

artiklarna. SSK upplevde delegering som något positivt då det frigör tid som SSK kan 

lägga på andra uppgifter (Bystedt, Eriksson & Wilde-Larsson 2011; Craftman et al. 

2016; Kærnested & Bragadóttir 2012; Lee et al. 2015; Standing & Anthony 2008) och 

att SSK kompetens då skulle användas mer effektivt (Kærnested & Bragadóttir 2012). 

Enligt Bystedt, Eriksson och Wilde-Larsson (2011) upplevde SSK att de fick tid över 

till sådant som annars inte skulle hinnas med. I en studie uppgav SSK att bedömningar, 

anhörigkontakt och att utbilda OLP var exempel på sådana uppgifter (Craftman et al. 

2016) medan SSK i en annan studie beskrev att de kunde lägga mer tid på patienter med 

komplexa behov (Lee et al. 2015). Kærnested och Bragadóttir (2012) visade att SSK 

upplevde att delegeringar inte minskade den direkta patientkontakten.  

 

Men det fanns även en negativ aspekt av delegering beskriven då SSK upplevde att 

delegering leder till en ökning av arbetsbördan om OLP inte har tillräckliga kunskaper 

(Standing & Anthony 2008). Samtidigt upplevde SSK att de inte skulle få arbetet gjort 

om de inte delegerade delar av det (Standing & Anthony 2008) eller klara av 

arbetsbördan om de inte delegerade uppgifter till OLP (Craftman et al. 2016; Craftman 

et al. 2016). Majoriteten av SSK upplevde att de lägger mycket tid på sådant som andra 

skulle kunna göra (Alcorn & Topping 2009). 

 

SSK är ansvarig för att säkerställa att den delegerade uppgiften blir utförd och en studie 

beskrev att SSK bekräftade vikten av uppföljningar (Potter, Deshields & Kuhrik 2010). 

SSK upplevde att tidsbrist, många OLP som utför delegerade uppgifter och stor 

personalomsättning försvårar uppföljning (Craftman et al. 2012). Även att 

delegeringsprocessen var lågprioriterad i kombination med tidsbrist beskrevs av SSK 

som orsaker till att uppföljning var svårt och SSK påtalade att de saknade rutiner för 

uppföljning samt att tid borde avsättas för uppföljning (Craftman et al. 2016).  

 

Två studier beskrev att SSK kände oro över delegeringar och upplevde att detta ledde 

till ökad stress. Craftman et al. (2012) menar att SSK upplever att läkemedelshantering 

är en SSK-uppgift och att det kan vara stressande att lämna ifrån sig detta ansvar till 

OLP som saknar medicinsk kompetens. En annan studie visade att oavsett OLP 

kunskaper och färdigheter orsakade delegeringar stress hos SSK eftersom det var svårt 

att veta om uppgiften blev korrekt utförd (Craftman et al. 2016). Samtidigt ansåg SSK i 
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en annan studie att delegering kan leda till minskad stress och därmed också minskar 

risken för misstag då fler personer delar på uppgiften (Bystedt, Eriksson & Wilde-

Larsson 2011). 

 

Betydelsen av god kommunikation och goda relationer 

Flertalet av de granskade artiklarna beskriver att SSK upplevde bra kommunikation 

mellan SSK och OLP som en viktig faktor för att delegering ska fungera (Craftman et 

al. 2016; Craftman et al. 2012; Lee et al. 2015; Potter, Deshields & Kuhrik 2010; 

Standing & Anthony 2008; Yoon, Kim & Shin 2016; Young, Farnham & Reinhard 

2016) och SSK uppgav även att kommunikation är en förutsättning för lyckad 

delegering (Standing & Anthony 2008). Genom kontinuerlig kommunikation upplevde 

SSK att de stärkte OLP vilket minskade risken för missförstånd och avvikelser 

(Craftman et al. 2016; Craftman et al. 2012) men att språkförbistring ökade risken för 

missförstånd (Craftman et al. 2012). Faktorer som SSK upplevde påverkade 

kommunikationen och samarbetet med OLP var arbetsmoral, personlighet och attityd 

(Potter, Deshields & Kuhrik 2010; Standing & Anthony 2008). SSK uppgav även att 

ledarstilen är av stor betydelse (Yoon, Kim & Shin 2016).  

 

Tillit är en annan faktor som SSK ansåg vara viktig för en lyckad delegering (Craftman 

et al. 2016; Lee et al. 2015; Standing & Anthony 2008) och SSK upplevde att det är 

viktigt att vara tillgänglig för OLP (Craftman et al. 2012) samt att delegering kräver 

engagemang hos OLP (Kærnested & Bragadóttir 2012). En god relation mellan SSK 

och OLP uppgavs även av SSK som betydelsefullt (Craftman et al. 2016; Craftman et 

al. 2012; Potter, Deshields & Kuhrik 2010; Yoon, Kim & Shin 2016) och Potter, 

Deshields och Kuhrik (2010) beskriver hur SSK upplevde att ett bra teamarbete gör 

SSK mer effektiv.  

 

Delegering medför att OLP får en ny roll i omvårdnadsarbetet kring patienten och SSK 

uppfattade att OLP uppskattar sin nya roll (Lee et al. 2015). Samtidigt kunde andra SSK 

uppleva konflikter och missförstånd mellan SSK och OLP (Potter, Deshields & Kuhrik 

2010; Standing & Anthony 2008) och uppgav en oro över att uppfattas som lat när de 

delegerar uppgifter till OLP (Kærnested & Bragadóttir 2012; Standing & Anthony 

2008). 

 

SSK upplevde att utveckling och utbildning av OLP förbättrar vården för patienterna 

(Alcorn & Topping 2009; Young, Farnham & Reinhard 2016) och ansåg sig hjälpa OLP 

i deras utveckling (Alcorn & Topping 2009). Å andra sidan fanns det också SSK som 

uppgav att de tyckte att OLP kompetens och kunskap var tillräcklig och att utbildning 

och utveckling inte behövdes (Craftman et al. 2012). SSK uppgav att de använder 

delegering för att stimulera OLP och att de ibland delegerar uppgifter trots att det inte 

behövs så att OLP ska få möjlighet att använda sin kompetens (Bystedt, Eriksson & 

Wilde-Larsson 2011). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I denna integrativa litteraturöversikt var syftet att beskriva SSK erfarenheter av 

delegeringar till OLP. Av de tio artiklar som hittades var fem kvalitativa, tre 

kvantitativa och två innehöll både en kvalitativ och en kvantitativ del. Enligt Friberg 

(2012, s. 32) är både kvalitativ och kvantitativ forskning betydelsefull eftersom olika 

metoder kan vara lämpliga för olika frågeställningar. Dessutom kan det nuvarande 

forskningsläget bestämmas genom en bred sökning, analys och sammanställning av 

både kvantitativa och kvalitativa artiklar (Friberg 2012, s. 100). Av dessa skäl kan det 

anses vara en styrka att både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. Urvalet 

av artiklar som svarade an på syftet var däremot inte så stort, vilket gjorde att det inte 

fanns tillräckligt många artiklar för att bara använda den ena inriktningen. I några 

artiklar var enbart mindre delar av resultatet relevant för denna studies syfte och därför 

bidrog de olika artiklarna med olika mycket data. De kvalitativa artiklarna innehöll 

generellt sett en större mängd relevant data än de kvantitativa. Det kan därför anses vara 

en svaghet att mängden innehåll från de olika artiklarna kan ha påverkat hur stort 

utrymme de fått i resultatet. 

 

Artiklarna som valdes ut handlande om delegeringar inom både hemsjukvård och 

sjukhusvård. Olika länder var också representerade i artiklarna, såsom Storbritannien, 

Island, USA, Korea och Sverige. Hur delegeringar sker, i vilka verksamheter de 

förekommer och vilka regelverk som styr kan skilja sig åt i olika länder. Erfarenheterna 

av delegeringar påverkas troligen av de olika förutsättningar som finns i olika länder 

och även i vilka verksamheter delegeringar sker. Därför skulle bredden av urvalet kunna 

räknas som en svaghet. Friberg (2012, s. 140) beskriver samtidigt att en 

litteraturöversikt innebär att identifiera skillnader och likheter. Därför inkluderades alla 

tio artiklar, trots svagheten med bredden av kontexter, eftersom det ansågs intressant att 

undersöka skillnader och likheter mellan både olika verksamheter och olika länder. Ett 

alternativ hade varit att göra en empirisk studie inom svensk hälso- och sjukvård för att 

säkerställa att lagstiftningen var helt likvärdig, men det upplevdes svårt att hinna med 

inom ramen för en C-uppsats. 

 

Detta arbete följer metoden för en integrativ litteraturöversikt. Det innebär att tolka och 

syntetisera artiklarnas resultat till en ny helhet, till skillnad från en allmän översikt som 

är enklare och där artiklarnas resultat beskrivs (Friberg 2012, ss. 141-142). Fördelen 

med en integrativ litteraturöversikt, som användes i detta arbete, ansågs vara att det var 

mer intressant att gå på djupet och försöka se en ny helhet. En begränsning kan vara att 

metoden innefattar tolkningar, och dessa tolkningar kan påverkas av förförståelsen som 

bygger på tidigare kunskaper och erfarenheter. För att minimera risken för sådan 

påverkan skedde diskussioner och reflektioner över de olika teman som framkom. 
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Resultatdiskussion 

 

Sammanfattning av resultatet 

Resultatet av litteraturöversikten visar på fyra teman. I det första temat, Styrd av 

organisationen, framkommer att SSK upplever att arbetet är organiserat på ett sådant 

sätt att delegeringar är nödvändiga. Att uppleva sig tvingad till att delegera kan leda till 

känslor som maktlöshet och uppgivenhet, samtidigt som det upplevs positivt att 

kontinuiteten för patienterna förbättras av detta sätt att organisera arbetet. I det andra 

temat, Medvetenhet om ansvaret för säkerheten, beskrivs att det är ett stort ansvar både 

att delegera och att ta emot delegeringar, och att patientsäkerheten påverkas av OLP 

varierande kompetens. Det finns dock en osäkerhet om vem som är ansvarig för vad, 

och åsikter om att ansvaret bör fördelas annorlunda. Det tredje temat, Påverkan på 

arbetsbörda och stressnivå, beskriver att delegeringar innebär att SSK kompetens kan 

användas mer effektivt då delegeringar frigör tid till prioriterade arbetsuppgifter, men 

att det kan vara stressande att förlora kontroll och därmed är uppföljningar viktiga. I det 

fjärde temat, Betydelsen av god kommunikation och goda relationer, framkommer att 

goda relationer mellan professionerna, att ha tillit till varandra och att ha möjlighet att 

kommunicera kontinuerligt är viktiga förutsättningar för en fungerande delegering. 

 

Svårigheter att följa lagstiftningen 

Resultatet visade att SSK upplever att de måste delegera på grund av att arbetsbördan är 

hög och för att SSK inte har möjlighet att utföra alla uppgifter själv. Sandman och 

Kjellström (2013, s. 239) menar att det finns fyra kriterier för att kunna ta ansvar, det 

vill säga frivillighet, avsikt, kunskaper om konsekvenser och en moralisk värdering. När 

det inte frivilligt att delegera utan ett outtalat krav från organisationen kan det 

ifrågasättas om SSK kan ta ansvar för patientsäkerheten. På liknande sätt upplever 

också SSK att de är tvungna att delegera även i de fall där SSK anser att det finns brister 

i OLP kompetens. När det gäller det sistnämnda är ansvaret att säga ifrån delat. 

Sandman och Kjellström (2013, s. 248) menar att det är viktigt att själv påtala om man 

upplever sig få arbetsuppgifter man inte har rätt kunskaper för, det vill säga att OLP 

behöver känna till gränsen för sin förmåga och neka delegeringar som går utöver den. 

Samtidigt beskriver Rytterström (2015, s. 206) att vårdkulturen kan behöva 

genomskådas genom kritisk reflektion, vilket i detta fall kan innebära att SSK behöver 

ha mod att ifrågasätta och eventuellt dra tillbaka delegeringar till OLP som saknar rätt 

kompetens. Genom att omsätta detta i praktiken kan både SSK och OLP medverka till 

att förhindra att vårdlidande uppstår.  

 

Delegeringar får inte heller ske slentrianmässigt, på grund av ekonomiska prioriteringar 

eller som en åtgärd för att det saknas personal (SOSFS:1997:14). I resultatet återfinns 

uppfattningen att SSK delegerar för att spara tid och minska sin arbetsbörda, och samma 

åsikter finns också hos OLP (Craftman et al. 2014). Med tanke på hur arbetssituationen 

beskrivs av både SSK och OLP finns det skäl till att fundera över om det är 

lagstiftningen eller följsamheten till densamma som behöver ses över. För att klara 

samhällets krav på god omvårdnad i kombination med att äldre lever längre och blir 

sjukare kommer det att ställas höga krav på vården framöver. Omfattningen av 

delegeringar kommer antagligen inte att minska. För att säkerställa en god 
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patientsäkerhet och en hållbar utveckling krävs det resonemang, inte bara kring vilken 

patient eller patientgrupp som ska prioriteras, utan också vilken profession som ska göra 

vad. Lindberg (2015, s. 276) menar att SSK behöver förhålla sig till organisationens 

riktlinjer och villkor men att dessa inte får leda till att patientens önskan och behov 

försummas. Det är dock viktigt att poängtera att delegeringar inte bara innebär negativa 

aspekter. I resultatet framgick att delegeringar kan förbättra kontinuiteten för 

patienterna. Detta bekräftas även av Denton, Brookman, Zeytinoglu, Plenderleith och 

Barken (2015) som beskriver att OLP spenderar mer tid hos patienterna och har ett mer 

regelbundet schema vilket gör att kontinuiteten förbättras om OLP även utför 

delegerade SSK-uppgifter. 

 

Att prioritera patientsäkerheten 

Medvetenheten om att delegeringar innebär att lämna ifrån sig en ansvarsfylld uppgift 

var tydligt i resultatet. Det framkom att det är viktigt att delegera till rätt person med rätt 

kompetens för uppgiften, och att den som mottager delegeringen förstår vikten av det 

ansvar de får i och med delegeringen. Ytterst handlar detta ansvar om att säkerställa 

patientsäkerheten eftersom bristfälliga kunskaper hos OLP innebär en ökad risk för 

avvikelser. Detta styrks av svensk lagstiftning genom patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) som föreskriver att all hälso- och sjukvårdspersonal är förpliktigad att 

medverka till att upprätthålla en hög patientsäkerhet. 

 

En ny lagstiftning började gälla 2018 vilket innebär att delegering av 

läkemedelshantering från SSK till OLP nu är tillåtet även på sjukhus i Sverige, vilket 

tidigare bara varit tillåtet inom hemsjukvården (HSLF-FS 2017:37). Att delegering av 

läkemedelshantering tidigare inte varit tillåten på sjukhus har berott på att den typen av 

vård som bedrivs på sjukhus har inneburit större risker (Socialstyrelsen 2016, s. 21). Det 

anmärkningsvärda är att trots att Socialstyrelsen ansåg att det är hemsjukvården som 

blivit mer avancerad och lik sjukhusvården rekommenderade de att det är 

hemsjukvårdens mindre strikta regler som borde överföras på sjukhusvården. Om det 

ska finnas en konsekvens i resonemanget borde istället den striktare lagstiftningen för 

avancerad sjukhusvård överföras till hemsjukvården där vården blir mer och mer 

avancerad. SSK arbete är många gånger administrativt och att öppna upp för att OLP 

ska kunna dela mediciner på sjukhus riskerar att en viktig och patientnära uppgift lyfts 

bort från SSK. Att dela ut mediciner kan i vissa fall vara SSK enda naturliga och 

återkommande möte med patienterna. Att delegera bort detta kan påverka SSK 

möjlighet till klinisk överblick över patientens tillstånd och frågan blir då om 

patientsäkerheten kommer att påverkas av denna nya lagstiftning. 

 

Att överlämna ansvaret för att utföra uppgifter kan innebära att SSK känsla av kontroll 

minskar eftersom SSK inte kan göra bedömningar utifrån egna kliniska observationer. I 

resultatet visade det sig att SSK är oroliga för om OLP har rätt kompetens för att se om 

något avviker relaterat till de delegerade arbetsuppgifterna. Det finns dock andra studier 

som hävdar motsatsen. Denton et al. (2015) menar att OLP sköter den dagliga 

omvårdnaden av patienterna och därför ofta känner patienterna väl, vilket gör att de kan 

upptäcka avvikelser i patientens tillstånd. 
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Rätt kompetens för en hållbar utveckling 

Resultatet visade på att SSK anser att en positiv aspekt på delegeringar är att det frigör 

tid. Att kunna överlämna enklare arbetsuppgifter, som till exempel att lämna över 

mediciner, för att istället kunna prioritera patienter med komplexa behov uppskattades. 

Likaså upplevdes det positivt att kunna frigöra tid för bedömningar, kontakter med 

anhöriga och att utbilda OLP. Delegeringar ansågs som ett betydelsefullt verktyg för att 

SSK kompetens kan användas där den bäst behövs. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det 

också viktigt att rätt kompetens används på rätt sätt, dels för att avlasta SSK som ofta 

har en hög arbetsbelastning och dels relaterat till bristen på SSK. 

 

En studie från 2013 visar att 62 % av de uppgifter SSK i hemsjukvården är ansvarig för 

utförs av OLP, medan resterande 32 % utförs av SSK själv (Norell, Ziegert & Kihlgren 

2013). SSK har därmed en rådgivande roll gentemot OLP vilket ställer krav på 

kompetens inom både ledarskap och pedagogik (Nilsson, Lundgren & Furåker 2009). 

Denna kompetens är också något som beskrivs som en del av SSK profession enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2017b). På samma sätt beskriver Lindberg (2015, s. 276) 

att SSK behöver ha ett vårdvetenskapligt ledarskap för att bevaka patientperspektivet. 

Med tanke på att delegeringar är en så omfattande del av SSK arbete är det viktigt att 

SSK har kunskaper i att delegera. Nyutexaminerade SSK upplever att det innebär en 

kamp att bemästra delegeringar, men samtidigt att det är nödvändigt att stå ut med den 

första periodens kämpande för att bli bra på det (Allan et al. 2016). För att mildra denna 

känsla av kamp och förbereda SSK-studenter inför sitt kommande yrke skulle det 

underlätta om SSK-utbildningen innehöll mer praktisk träning i delegeringar. Att utöka 

utbildningen på detta sätt skulle kunna innebära att nyexaminerade SSK har bättre 

kompetens för den verklighet de kommer möta. Flöjt, Hir och Rosengren (2014) 

bekräftar detta genom att beskriva hur utbildning ger ökad kunskap vilket leder till 

bättre vårdkvalitet och förbättrar patientsäkerheten. Dessa två faktorer bidrar till att 

förebygga och minska lidande. 

 

I resultatet framkom också att utvärderingar av delegerade uppgifter inte alltid 

prioriteras eller hinns med. Denton et al. (2015) visar också på att utvärderingar kan 

vara svåra att genomföra på grund av att antalet SSK är få relaterat till det antal OLP de 

delegerar till, men att det vore önskvärt att detta skedde mer kontinuerligt. 

 

Att skapa goda relationer 

Ett av de tydligaste resultaten i denna litteraturöversikt var betydelsen av god 

kommunikation, tillit och goda relationer mellan professionerna för en väl fungerande 

delegering. Det som visade sig påverka hur relationerna fungerar var bland annat 

arbetsmoral, attityder, personligheter och ledarskapsstil. Det temat återkommer också i 

en studie av Denton et al. (2015). Resonemanget stöds också av Bittner och Gravlin 

(2009) som också beskriver att relationer, kommunikation och ledarskap är faktorer som 

påverkar hur väl delegeringar fungerar. Denton et al. (2015) beskriver även att tillit 

mellan OLP och patienten är viktig för kvaliteten på vården. En god vård bidrar till ett 

minskat lidande för patienten. Även SSK tillgång till stöd i organisationen nämns som 

en påverkande faktor (Bittner & Gravlin 2009) vilket kan kopplas samman med 

resultatet i denna litteraturöversikt som visade att det var viktigt att SSK var tillgänglig 

för att kunna stötta OLP. 
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Alla dessa faktorer som nämns här ovan har sin grund i mellanmänskliga relationer. 

Några kan vara mindre påverkbara än andra, såsom vilken personlighet SSK eller OLP 

har, men många andra faktorer är beroende av organisationens förutsättningar och 

resurser. Med resurser menas då inte enbart ekonomiska, utan också organisationens 

strukturer för till exempel regelbunden kommunikation mellan professionerna och vilket 

stöd som finns tillgängligt för både chefer, SSK och OLP. Ytterst handlar även detta om 

patientsäkerheten, eftersom den är beroende av att delegeringar fungerar optimalt, och 

därför måste de mjuka värdena som relationsbyggande, stöd och kommunikation mellan 

SSK och OLP prioriteras. Därmed kan också varje persons inre resurser användas på 

bästa sätt, vilket innebär att säkra den sociala dimensionen av hållbar utveckling. 

 

 

 

SLUTSATSER 

Studien beskriver SSK erfarenheter av delegeringar till OLP. Slutsatserna som 

framkommer i studien är därför ur ett sjuksköterskeperspektiv. Vissa faktorer som 

påverkar delegeringar är dock inte påverkbara för den enskilda SSK utan beror på 

organisationens förutsättningar och styrning. Här nedan listas därför kliniska 

implikationer på olika nivåer i organisationen såsom delegeringar erfars av SSK. 

 

 

 

Kliniska implikationer 

 

• Att fånga upp SSK erfarenheter om vad som fungerar både bra och dåligt kan 

hjälpa till att identifiera vad som kan utvecklas och göras bättre. Då delegeringar 

kan påverka kvaliteten i vården kan identifieringen av förbättringar göra att 

patientsäkerheten förbättras. 

 

• Organisationen bör ha kännedom om att kommunikation och tillit är viktiga 

faktorer som påverkar delegeringar och behöver därför säkerställa att rätt 

förutsättningar finns för detta. 

 

• Organisationen bör säkerställa att SSK har möjlighet att få stöd för att utveckla 

ett tryggt ledarskap vilket är nödvändigt för att delegera med gott resultat. 

 

• SSK kan genom god kommunikationen skapa goda relationer med OLP, vilket i 

förlängningen kan leda till säkrare delegeringar och en ökad patientsäkerhet. 

 

• SSK bör sträva efter att undervisningen till OLP i samband med delegeringar 

sker på ett likvärdigt och tillfredsställande sätt. Samtidigt måste SSK ha mod att 

våga neka/dra tillbaka delegeringar om det upplevs att den olegitimerade 

personalen saknar tillräckliga kunskaper. 
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• Att som SSK vara medveten om att delegeringar kan frigöra tid till patienter 

med mer komplexa vårdbehov kan vara positivt för synen på sin arbetssituation. 

Det lättar på arbetsbördan och kan därför minska den upplevda stressen. Rätt 

kompetens kan användas där den verkligen behövs, vilket är bra både ur ett 

hållbarhetsperspektiv och ett patientsäkerhetsperspektiv. 

 

• Det vore önskvärt att sjuksköterskeutbildningen skulle innehålla mer teoretisk 

undervisning om delegeringar och praktisk träning i ledarskap eftersom detta är 

en stor del av SSK ansvarsområde. 

 

Förslag på vidare forskning 

 

Den utveckling som kan ses med ökad livslängd och ökande vårdbehov ställer krav på 

effektiva arbetssätt. Delegeringar används idag bland annat för att använda resurser 

effektivt och då utvecklingen med all sannolikhet kommer att fortsätta i samma riktning 

innebär det att delegeringar förmodligen kommer öka. Samtidigt är resurserna 

begränsade eftersom det är brist på SSK idag. Det är viktigt att följa hur denna 

utveckling påverkar patientsäkerheten och därför finns det skäl till att fortsätta att 

studera hur SSK påverkas av delegeringar. 

 

En ny lagstiftning har införts i Sverige under 2018 som innebär att hantering av 

läkemedel nu får delegeras till undersköterskor även inom sjukhusvård (slutenvård) 

vilket tidigare enbart varit tillåtet i hemsjukvård. Det kan tänkas att det krävs särskilt 

goda kunskaper kring läkemedel när dessa ska administreras till akut sjuka patienter. 

Därav vore det intressant att undersöka om och i vilka situationer detta har 

implementerats och om SSK i så fall upplever att den nya arbetssituationen påverkas. 
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Nursing Standard 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor inom 

kirurgiska avdelningar 

på akutsjukhus ser på 

sjuksköterskans ansvar 

för OLP, i synnerhet 

när det gäller 

delegeringar, 

utveckling och ansvar. 

Kvantitativ metod.  

Enkätstudie, 24 frågor med 6 

svarsalternativ för grad av 

överensstämmelse. 

219 sjuksköterskor från kirurgiska 

avdelningar fick frågeformulär,  

148 svarade. Data analyserades med 

SPSS version 15.0. 

Sjuksköterskor ansåg att de bär huvudansvaret även om en 

uppgift delegeras. Om olegitimerad personal är adekvat 

förberedda för den uppgift de utför så bör de vara ansvariga 

för densamma. 

 

Några ansåg att en ökning av olegitimerad personal var en 

strategi för att ersätta sjuksköterskor och därmed minska 

kostnader. Att investera i olegitimerad personals utveckling 

ansågs förbättra vården. 

2 Författare: Bystedt, M., 

Eriksson, M. & Wilde-

Larsson, B. 

Årtal: 2011 

Titel: Delegation within 

municipal health care 

Tidskrift: 

Journal of Nursing 

Management  

Att beskriva hur 

sjuksköterskor 

upplever delegeringar 

till olegitimerad 

personal inom 

kommunal hälso- och 

sjukvård i Sverige. 

Kvalitativ metod, fenomenologisk 

ansats. 12 kommunala sjuksköterskor 

valdes ut. Bredd eftersträvades utifrån 

kön, yrkeserfarenhet, samt vana av 

arbete inom stad/landsbygd. 

Intervjuer med en huvudfråga samt 

följdfrågor. Analys genom 

transkribering, diskussion av likheter 

och skillnader, gruppering i teman och 

analys av teman. 

Att delegeringar upplevdes nödvändigt på grund av hög 

arbetsbelastningen och begränsat med personal. Därför 

delegerar de även om den olegitimerade personalen inte har 

tillräckliga kunskaper, vilket går emot gällande lagstiftning. 

 

Delegeringar ansågs frigöra tid samt möjliggöra snabbare 

hjälp till patienterna. 

 

När uppgifter bör delegeras och hur delegeringar påverkar 

kvaliteten på vården var en växande osäkerhet. Det ansågs 

nödvändigt med uppföljningar och undervisning av 

olegitimerad personal, men det var svårt att få tid till detta. 

3 Författare: Craftman, Å. 

G., Grape, C., Rignell, K. & 

Westerbotn, M. 

Årtal: 2016 

Titel: Registered nurses’ 

experience of delegating the 

administration of medicine 

to unlicensed personnel in 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter när det 

gäller att delegera 

läkemedels- 

administration till 

olegitimerad personal 

inom särskilt boende.  

Kvalitativ studie, semistrukturerade 

intervjuer. 18 deltagare från 11 

särskilda boenden där antalet patienter 

varierade från 33 till 180. 

Inklusionskriterie: sjuksköterskorna 

skulle ha delegerat i minst 1 år. 

Intervjuerna hade en bestämd 

huvudfråga samt följdfrågor. 

Sjuksköterskorna upplevde att de förväntades delegera till 

olegitimerad personal för att lösa det dagliga arbetet, vilket 

gick emot gällande regelverk. 

Delegeringsförfarandet hade en låg prioritering, det saknades 

rutiner för uppföljning av delegeringar och tidsbristen var ett 

problem. 

Osäkerheten kring hur olegitimerad personal utför 

delegeringen var en stressfaktor. Det upplevdes som att lämna 
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residential care homes 

Tidskrift: Journal of 

Clinical Nursing 

En innehållsanalys med induktiv ansats 

gjordes där innehållet kodades och 

sammanställdes i teman.   

över ett stort ansvar under riskabla förhållanden. 

Tillit och god kommunikation ansågs vara viktiga faktorer för 

att överbrygga osäkerheten och för att de delegerade 

uppgifterna skulle utföras på ett korrekt sätt. 

4 Författare: Craftman, Å. 

G., Strauss, E., Rudberg, S. 

L. & Westerbotn, M. 

Årtal: 2012 

Titel: District nurses’ 

perceptions of the concept 

of delegating administration 

of medication to home care 

aides working in the 

municipality: A discrepancy 

between legal regulations 

and practice 

Tidskrift: Journal of 

Clinical Nursing 

Att beskriva 

distriktssköterskors 

uppfattning om 

delegeringar av 

läkemedels- 

administration till 

olegitimerad personal 

inom kommunal 

hemtjänst. 

Kvalitativ metod, semistrukturerade 

intervjuer. 20 svensktalande 

distriktssköterskor deltog. En 

intervjuguide med ett antal öppna 

frågor. Varje intervju startade med att 

informanterna erbjöds prata fritt om 

ämnet. En kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats användes. Data 

transkriberades, kodades och samlades 

i teman. 

Det framkom att lagstiftningen i praktiken är svår att följa 

eftersom organisationen av vården kräver att 

distriktssköterskan delegerar, både för att lösa sin egen och 

den olegitimerade personalens arbetssituation. 

 

Att delegera upplevdes som ett tungt ansvar som kräver tillit. 

Uppföljningen var svår på grund av tidsbrist, det stora antalet 

delegeringar samt hög personalomsättning bland olegitimerad 

personal. 

 

God kommunikation, utbildning till olegitimerad personal, 

öppet klimat och nära samarbete ansågs viktigt för att få 

delegeringar att fungera. 

5 Författare: Kœrnested, B. 

& Bragadóttir, H. 

Årtal: 2012 

Titel: Delegation of 

registered nurses revisited: 

attitudes towards delegation 

and preparedness to 

delegate effectively 

Tidskrift: Vård i Norden 

Att identifiera 

sjuksköterskors 

attityder kring 

delegeringar samt 

deras beredskap för att 

delegera effektivt. 

Kvantitativ metod, deskriptiv 

korrelationsdesign. Urvalet bestod av 

samtliga fastanställda sjuksköterskor 

på 5 akutmedicinska avdelningar (96 

st), 71 svarade. Chefer exkluderades. 

Enkäter skickades per brev 

tillsammans med svarskuvert. 

SPSS version 13.0 användes för att 

analysera data.  

De flesta sjuksköterskorna hade en positiv attityd till 

delegeringar. Sjuksköterskor ansåg att delegeringar kan göra 

att sjuksköterskors kompetens utnyttjas bättre. 

 

Några signifikanta skillnader i upplevelser fanns beroende på 

erfarenhet, ålder och tidigare utbildning i att delegera: 

- Yngre sjuksköterskorna var rädda för att uppfattas som lata 

när de delegerade. 

- Äldre ansåg att ökat administrativt arbete lett till en ökad 

förekomst av delegeringar. 

- De med mer utbildning inom delegeringar reagerade 

starkare när brister uppmärksammades. 

6 Författare: Lee, C. Y., 

Beanland, C., Johnson, A., 

Thorn, J., Koch, S. & 

Elliott, R. A. 

Att bedöma om 

arbetsmodellen WISE 

ökar antal medicinska 

hembesök utförda av 

En före-efter studie, både kvantitativ 

och kvalitativ metod. 

Urval kvalitativ: 

patienter som har läkemedels hjälp, 

Kvalitativ: 

Sjuksköterskorna var mestadels positiva till den nya modellen 

och upplevde att den olegitimerade personalen gjorde ett bra 

arbete.  
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Årtal: 2015 

Titel: Evaluation of a 

support worker role, within 

a nurse delegation and 

supervision model, for 

provision of medicines 

support for older people 

living at home: the 

Workforce Innovation for 

Safe and Effective (WISE) 

Medicines Care study 

Tidskrift: BMC Health 

Services Research 

olegitimerad 

personal, undersöka 

sjuksköterskans, 

olegitimerad 

personalens och de 

äldres erfarenheter 

kring den 

olegitimerade 

personalens utökade 

roll samt att identifiera 

möjligheter och risker 

vid 

läkemedelsdelegering. 

sjuksköterskor involverade i 

läkemedelsprocessen på något sätt och 

olegitimerad personal. 

 

Kvalitativ: 

djupgående intervjuer, 

semistrukturerade frågor, både före och 

efter att modellen implementerades. 

Data transkriberades och matades in i 

QRS NVivo 10/11 för analys.  

14 sjuksköterskor deltog. 

Modellen eliminerar enligt sjuksköterskan dubbla besök och 

frigör mer tid för sjuksköterskan att fördela på patienter med 

komplexa behov.  

 

Sjuksköterskorna upplever vissa hinder med modellen men 

även möjligheter.   

7 Författare: Potter, P., 

Deshields, T. & Kuhrik, M. 

Årtal: 2010 

Titel: Delegation practices 

between registered nurses 

and nursing assistive 

personnel 

Tidskrift: Journal of 

Nursing Management 

Att förstå 

sjuksköterskors och 

olegitimerad 

omvårdnads- 

personals upplevelse 

av delegering vid 

onkologisk vård. 

Kvalitativ deskriptiv metod, 

semistrukturerade intervjuer. 

10 sjuksköterskor deltog i studien. 

Inklusionskriterie: arbetat minst 6 

månader på nuvarande avdelning. 

Gruppintervjuer på två till tre personer, 

där deltagarna fick beskriva 

arbetspassets början. 

Tematisk analys, induktiv ansats. Data 

transkriberades, lästes och kodades i 

avskildhet av alla i teamet. Sedan 

sorterade de tillsammans in liknande 

koder i teman.  

Sjuksköterskorna upplever brister i informationsöverföring 

och kommunikation mellan sjuksköterskor och 

omvårdnadspersonal. Sjuksköterskorna identifierar vikten av 

att delegera rätt uppgift till rätt person och att de oftare 

delegerar enklare och rutinmässiga uppgifter samt bekräftar 

vikten av att följa upp den delegerade uppgiften. 

 

Motvillighet att acceptera delegeringen hos viss 

omvårdnadspersonal uppfattades av sjuksköterskorna som 

kärnan i konflikterna de båda grupperna emellan. 

Ålder, arbetsetik, roller, personlighet och hantering uppgavs 

av sjuksköterskorna som konfliktkällor.  

8 Författare: Standing, T. S. 

& Anthony, M. K. 

Årtal: 2008 

Titel: Delegation: What it 

means to acute care nurses 

Tidskrift: Applied Nursing 

Research 

Att beskriva delegering 

utifrån 

akutsjuksköterskans 

perspektiv. 

Kvalitativ metod, fenomenologisk 

ansats. Forskarna använde sig av 

djupgående intervjuer. 

Ett bekvämlighetsurval av akutvårds- 

sjuksköterskor gjordes. 

Exklusionskriterie: mindre än 6 

månaders arbetserfarenhet.  

17 sjuksköterskor valdes ut, varav två 

Sjuksköterskorna hade olika uppfattning och kunskapsnivå 

kopplat till delegerings strukturen och delegeringsprocessen. 

Sjuksköterskorna upplevde att attityder, samarbetsvilja, 

sammanhållning och uppmuntran hade en betydande roll i 

delegeringsprocessen. Flera sjuksköterskor betonade vikten 

av ett ömsesidigt ge-och-tagande. 

Det upplevdes att den olegitimerade personalen hade 

bristande kunskap i vilken roll sjuksköterskor har och därför 
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män. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades och meningsbärande 

enheter identifierades. Enheterna 

organiserades i 16 olika teman. 

inte heller förstod syftet med delegeringar. Kommunikationen 

och sättet det sker på upplevs som en stor fråga och den 

viktigaste delen i delegeringen.  

De flesta uppgav att det är den olegitimerade personalens 

förtjänst att de känner sig bekväma med delegeringar. 

9 Författare: Yoon, J., Kim, 

M. & Shin, J. 

Årtal: 2016 

Titel: Confidence in 

delegation and leadership of 

registered nurses in long-

term-care hospitals 

Tidskrift: Journal of 

Nursing Management 

Att undersöka 

sambandet mellan 

sjuksköterskans 

trygghet med 

delegeringar och 

ledarskap vid 

koreanska 

långtidsvårdsjukhus. 

Deskriptiv korrelationsdesign.  180 

sjuksköterskor vid 13 slumpmässigt 

utvalda långtidssjukhus fick svara på 

frågeformulär. Sjuksköterske- 

assistenter, administrativa 

sjuksköterskor och sjuksköterskor utan 

praktisk erfarenhet exkluderades.  

Analysen gjordes med hjälp av 

Spearmans rangkorrelation och 

Multipel linjär regressionsanalys.  

Hur länge sjuksköterskan arbetat på nuvarande avdelning, 

ledarstil och hur mycket sjuksköterskan känner till om den 

olegitimerade personalen arbetsbeskrivning uppgavs som 

några av faktorerna som påverkar tryggheten med att 

delegera.  

10 Författare: Young, H. M., 

Farnham, J. & Reinhard, S. 

C. 

Årtal: 2016 

Titel: Nurse Delegation in 

Home Care: Research 

Guiding Policy Change 

Tidskrift: Journal of 

Gerontological Nursing 

Att utvärdera 

sjuksköterske- 

delegering inom 

hemsjukvård; ett 

pilotprogram som 

introducerades i New 

Jersey 2007 för att 

främja hemsjukvårds- 

alternativen för de 

personer som behöver 

hjälp med läkemedel 

eller omvårdnad.  

Kvantitativ och kvalitativ metod med 

en före och efter genomförande design, 

enkäter och djupgående intervjuer 

användes.  

 

95 svarade på den uppföljande enkäten 

efter 1 år med delegeringar. 

9 sjuksköterskor intervjuades. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Data analyserades med 

konstant jämförelsemetod och matades 

in i Nvivo version 9.0 för att underlätta 

textanalys. 

Sjuksköterskornas uppfattning om delegering och tilliten till 

att den olegitimerade personalen förmåga att utföra uppgiften 

blev mer positiv efter programmet, vilket ledde till att 

kvaliteten och säkerheten kring delegeringar ökade.  

 

Några sjuksköterskor upplevde att delegeringar bidrar till 

färre akutmottagningsbesök och inläggningar på en 

slutenvårdsavdelning. 

 

Ett par sjuksköterskor blev mer positiva till delegering efter 

införande av programmet.  

 


