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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Målet med hemsjukvårdsreformen var att ge patienten en fast vårdkontakt inom primärvården. 
Delegering innebär att ansvar överförs till en person som saknar formell kompetens. När 
sjuksköterskor delegerar så kan de ägna mer av sin arbetstid till avancerad omvårdnad. Den stora 
uppgiften är att samordna och fördela uppgifter kring patienten.  
Syfte 
Syftet var att undersöka sjuksköterskans erfarenheter att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till 
omsorgspersonal i hemsjukvården. 
Metod 
Med åtta sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvården i två kommuner genomfördes en kvalitativ 
studie med induktiv ansats. En innehållsanalys genomfördes av intervjuerna 
Resultat 
Delegering lärdes av kollegor och utfördes på liknande sätt. Sjuksköterskor reflekterade över 
personens förmåga att hantera en delegering. Förberedelse inför delegering var ej inplanerat. 
Delegering gav mer tid för avancerad omvårdnad. Tid för uppföljning av delegering saknades. 
Trygghet beror på god kommunikation mellan sjuksköterska och omsorgspersonal. 
Slutsats 
Sjuksköterskor delegerar för att få mer tid till avancerad omvårdnad. De arbetar omedvetet som 
omvårdnadskonsulter. Delegering blir mer säkra med rätt: uppgift, orsak, person och 
rutin/utvärdering. Nödvändigt med dialog för att hålla rutiner och författningar levande vilket kan 
leda till att delegeringar ger god och säker vård. 
Nyckelord: Delegering, sjuksköterska, omsorgspersonal, kvalitativ innehållsanalys, hemsjukvård 



 

Summary 
 
Background 
The goal of home health care was to give patients a permanent health care contact in primary care. 
Delegation means transferred responsibility to a person who lacks formal qualifications. Nurses who 
delegates can devote more time to advanced nursing. Main task is to coordinate and distribute 
information about the patient.  
Purpose 
The purpose was to investigate the nurse's experiences of the delegation of healthcare tasks to 
unlicensed assistive personnel in home care. 
Method 
A qualitative interview with inductive approach was conducted with eight nurses in two 
municipalities´ home care. A content analysis was conducted by interviews. Delegation resulted in 
more time for advanced nursing. Nurses´ had no evaluation time of delegation. Security depends in 
good communication between nurses´ and unlicensed assistive personnel. 
Results 
Nurse´s learned delegation by colleagues. Nurse´s reflected over a person´s ability to handle a 
delegation safe. Preparing and evaluation was not scheduled. Delegation gave more time for advanced 
nursing. Security depends on good communication between nurse and unlicensed assistive personnel. 
Conclusion 
Nurse´s delegate to get more time for advanced nursing. They were unaware of being nurse 
consultants. Delegation will be safe with five rights: task, purpose, person, and routine/evaluation. 
Discussions about laws and procedures are necessary. 
 
Keywords: Delegation, home health care, registered nurse, nursing staff, qualitative content analysis.   
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1.Inledning 
Tack vare hemsjukvård kan många äldre få den vård de behöver direkt i hemmet. Förutom basal 
omvårdnad såsom hjälp med daglig hygien mm. administreras även läkemedel. Då ansvarig 
sjuksköterska inte dagligen besöker patienten i hemmet delegeras bland annat läkemedelshanteringen 
till den omsorgspersonal som finns på plats. Både Socialstyrelsen (2008) och Bystedt, Eriksson & 
Wilde-Larsson (2011) belyser att orsaken till behovet av delegering är att det saknas tillräckligt många 
sjuksköterskor för att kunna utföra dessa hälso- och sjukvårdsuppgifter. Det innebär att 
sjuksköterskan i sin yrkesutövning behöver delegera viktiga uppgifter till omsorgspersonalen, och 
därmed får hantera frågor kring delegering under varje arbetspass. Denna studie undersöker därför de 
erfarenheter som sjuksköterskor har av att hantera delegeringar. 

2.Bakgrund 
2.1.Utveckling till dagens hemsjukvård 
Enligt Socialstyrelsen så definieras hemsjukvård på följande sätt: ”Hälso- och sjukvård när den ges i 
patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är 
sammanhängande över tid” (Socialstyrelsen, 2008). 
Första steget till hur dagens hemsjukvård bedrivs togs 1992 i och med att Ädelreformen trädde i kraft. 
Syftet med reformen var att förtydliga ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting och att de 
som blev äldre inte skulle behöva flytta när hjälpbehovet ökade, likaså skulle funktionshindrade få stöd 
för att få ett mer aktivt liv och inte tillbringa sina liv på institutioner (Goldeber, 2010).  
Detta framkommer även i den statliga utredningen ”Sammanhållen Vård” som gjordes 2004. I 
utredningen påvisades att det svåra var gränssättningar mellan kommun och landsting när det gällde 
ansvar och kostnader för vården av de här patienterna som skulle vara kvar i sitt hem. Kommunerna 
fick ett betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade patienter. Däremot hade kommunerna inte 
ett läkaransvar för patienterna utan det ansvaret blev kvar hos primärvården. Målet med 
”Hemsjukvårdsreformen” var att skapa en patientcentrerad vård med en och samma läkare som har 
den samlade bilden av patientens hälsohistoria och vårdbehov vilket enligt uppgift inte alltid efterlevs 
(Statens offentliga utredningar, 2004:68). 
I en litteraturstudie gjord av Genet, Boerma, Krinos, Bouman, Francke, Fagerström, Melchiorre, Greco 
& Deville (2011) för att systematiskt beskriva hur länder i Europa bedriver vården i hemmet 
framkommer att vården blivit mer målinriktad till att hjälpa de informella vårdgivarna i hemmet, dvs. 
anhöriga. Vården i hemmet syftar till att de äldre ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Det 
är vanligt att hemsjukvården sköts på länsnivå och hemtjänsten på kommunal nivå oavsett land i 
Europa (2011). Kriterier för att få vård i hemmet följdes av en bedömningsprocedur där många länder 
tog hänsyn till ekonomi och de anhörigas förmåga att ge vård. I Frankrike gjordes en strikt bedömning 
medan det i Italien och Spanien togs mer hänsyn till samhällets förmåga att ge vård. I de nordiska 
länderna erbjuds vård oavsett inkomst. Kvaliteten på vården i länderna följdes upp med strikt 
övervakning, rutindokument och enkäter. Den hjälp hemtjänsten tillhandahåller är praktiska 
hushållssysslor, personlig omsorg, socialt stöd och medicinska uppgifter som regleras via delegeringar 
(Genet et al., 2011). 

3.Delegering 
3.1.Definition av begreppet delegering 
Socialstyrelsen definierar i sin författning Delegering av arbetsuppgifter inom Hälso- och Sjukvård och 
Tandvård (SOSFS 1997:14) delegering som att en person med formell kompetens överlåter en 
medicinsk arbetsuppgift till en person med informell kompetens. Delegering handlar alltså om att 
överlåta arbetsuppgifter från en person med formell kompetens dvs. att en sjuksköterska ger 
befogenhet till en person utan formell kompetens att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter exempelvis 
ge iordningställd medicin, spola kateter, ge insulin och ta blodsocker.  
Även American Nurses Association (ANA) och den amerikanska National Council of State Board of 
Nursing (NCSBN) definierar det som en process där sjuksköterska lämnar över uppgifter och 
handlingar till en annan person att utföra dessa. ANA beskriver det som att överföra ansvar medan 
NCSBN beskriver det som att överföra en befogenhet. Båda organisationerna beskriver att det är av 
vikt att kunna övervaka att delegeringar följs. Det betyder att en sjuksköterska som ger en delegering 
även ska utvärdera att den personen som får delegeringen också fullföljer sitt åtagande på ett 
patientsäkert sätt. Delegering av uppgifter kan vara helt eller delvis och det grundar sig i patientens 
tillstånd, omsorgspersonalens kunskaper och möjligheten att övervaka att delegeringen hanteras på ett 
patientsäkert sätt (Snyder, Medina, Bell & Wavra, 2004).  
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Det finns även mer personliga beskrivningar som att be en omsorgspersonal att utföra en uppgift som 
omsorgspersonal normalt inte utför när omvårdnad kring patienten bedrivs (Standing & Anthony, 
2008).  
Anledningen till att arbetsuppgifter delegeras är starkt kopplat till bristen på sjuksköterskor inom 
organisationen (Bystedt et al., 2011). Craftsman et al. (2012) genomförde en kvalitativ intervjustudie 
med semistrukturerade frågor och fick fram att det är svårt att följa författningar som berör 
delegering. En sjuksköterska beskriver det som att författningar är som en gammal karta som inte 
stämmer med verkligheten. Om författningarna ska ge stöd så måste de vara verklighetsförankrade. 
I Furåkers (2012) kvalitativa intervjustudie beskrivs de vanligast förekommande uppgifter som 
delegeras av en sjuksköterska det vill säga att administrera medicin, och ge insulin. Ofta delegeras 
även sårvård, linda ben, ge ögon- och örondroppar samt att spola kateter (Furåker, 2012). 
 

3.2.Genomförande av en delegering 
Hur en delegering ska gå till finns inte beskrivet i punktform utan skrivet i termer som god och säker 
vård. Det leder till att författningar som Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659), Delegering av 
arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS, 1997:14), och Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) som styr över en delegering öppnar upp för tolkning av 
exempelvis sjuksköterskans roll vid delegering. Då vården ska vara patientsäker så måste hänsyn tas 
till det som står i Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659). 
Det ligger i sjuksköterskans arbetsuppgifter enligt Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och 
sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) att följa upp och övervaka att delegering följs enligt 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Det betyder att om uppgiften inte fullföljs eller inte är 
patientsäker så kan delegering dras in omedelbart under en kortare tid, en längre tid eller för all 
framtid. Det finns arbetsuppgifter som kan utföras av flera yrkesgrupper än sjuksköterskor som att ge 
medicin, spola KAD, och lägga om sår, efter att personen som ska utföra uppgiften fått utbildningen 
och visat sig redo att utföra de här hälso- och sjukvårdsuppgifterna. När sjuksköterskan delegerar 
arbetsuppgifter till en omsorgspersonal ska arbetsuppgifterna vara så patientsäkra att samordningen 
kring omvårdnaden håller god kvalitet oavsett vilken organisation de tillhör (SFS, 1982:763; SFS, 
2001:453). 
För att en delegering ska vara patientsäker så är det viktigt med dokumentation där delegeringen 
beskrivs, att det finns en checklista som visar vad omsorgspersonalen ska kunna, och att patienten har 
en vårdplan. Vidare så ska sjuksköterskan och omsorgspersonalen ha tydliga riktlinjer och 
förväntningar på vad som får utföras av omsorgspersonalen (Potter, Deshields & Kuhrik, 2010). 
Även Shannon och Kubelka (2013) har i en litteraturstudie belyst säkerheten kring delegering genom 
att titta på fem kriterier som ska vara uppfyllda för att en delegering ska vara patientsäker. Kriterierna 
är: rätt uppgift, rätt orsak, rätt person, rätt rutin och rätt övervakning/utvärdering. Författarna 
beskriver delegering som en av sjuksköterskans kärnkompetenser som kräver kritiskt tänkande och 
förmågan att bedöma patientens hälsotillstånd. För att en delegering ska vara patientsäker så behövs 
checklistor, tydlig information och tydlig dokumentation, detta för att komplexa situationer som kan 
vara stressfyllda ändå ska vara patientsäker med hjälp av tydliga checklistor på vad som är delegerat. 
Shannon och Kubelka (2013) ser paralleller till när hus ska byggas. Då används checklistor för att 
konstruktionen av huset ska klara kraven av påfrestningar som det kan utsättas för.  I 
dokumentationen ska det ingå vad som gåtts igenom vid en delegering. Om det finns en vårdplan så 
ökas patientsäkerheten ytterligare (Shannon & Kubelka, 2013). 
Även om delegeringar är viktiga och det styrs av författningar så skiljer sig synen på delegering. I en 
litteraturstudie framkom att det första en sjuksköterska ska ta reda på är om det finns lokala rutiner 
och författningar. I denna studie visade det sig att beroende på i vilken stat i USA som sjuksköterskan 
arbetar i så ger de lokala författningar olika befogenheter att ge en delegering. Det som efterfrågas av 
sjuksköterskor är bra modeller för delegering och utbildning i delegering för att de ska kunna anpassa 
processen efter den verksamhet som omsorgspersonalen arbetar i (Mitty, Resnick, Allen, Bakerjian, 
Hertz, Gardner, Rapp, Reinhard, Young & Mezey, 2010). 
För att en delegering ska upplevas patientsäker ur ett sjuksköterskeperspektiv så är det viktigt att se 
förmågan hos personen som ska få delegering, träningsbehovet och att ha en bra kommunikation. 
Sjuksköterskorna önskar även att det finns ett tydligt ramverk för att ha ett gott samarbete och kunna 
hantera konflikter mellan sjuksköterskor och undersköterskor. Tiden för delegering ska vara avdelad 
och en lämplig storlek på gruppen med personer som ska få delegering bör inte vara fler än 4-5 
personer men det styrs av omständigheterna och sjuksköterskans bedömning. Faktorer som kan 
påverka som kan avgöra gruppens storlek är förkunskaper hos personerna i gruppen, 
arbetslivserfarenhet av omvårdnad och erfarenheten hos personen som genomför delegeringen 
(Thompson, 2012; Potter et al., 2010; Reinhard, 2010) 
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4.Sjuksköterskors ansvarsområde 
Beroende på hur en delegering utförs så kan den stärka omsorgspersonalen i sin yrkesroll, då det är 
naturligt att ge mediciner i samband med måltid som frukost. Sjuksköterskor använder delegering inte 
enbart för att lösa arbetsuppgifter utan även för att uppmuntra duktig omsorgspersonal och att 
använda sin roll som mentor och pedagog eller skapa rättvisa i gruppen av omsorgspersonal, men 
sjuksköterskan har alltid det yttersta ansvaret. (Craftman, Strauss, Rudberg & Westbotn, 2012; 
Shannon & Kubelka, 2013). 
Enligt International Council of Nurses (ICN):s etiska kod är Sjuksköterskans fyra grundläggande 
ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och minska lidande. Behovet 
av omvårdnad är universellt (International Council of Nurses, 2012). Denna kod ligger till grund för 
prioriteringar som enligt det etiska rådet vilar på fyra principer, dvs. människovärdesprincipen, 
behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen. De är rangordnade enligt denna 
ordning (Socialstyrelsen, 2015). 
Furåker (2008) beskriver i en kvalitativ intervjustudie att det ligger i sjuksköterskans ansvar att se till 
att patient och anhöriga får korrekt, tillräcklig och kulturellt anpassad information om patientens 
omvårdnadsbehov. Detta för att få samförstånd om den vård och behandling som patienten är i behov 
av. Sjuksköterskan har även ett delat ansvar med samhället om att se till att främja hälsa hos 
samhällsgrupper som är sårbara och har behov av särskild vård och även har särskilda sociala behov. I 
sin yrkesutövning ska en sjuksköterska uppträda professionellt med respektfullhet, lyhördhet, 
medkänsla, trovärdighet, och integritet(Furåker, 2008). 
Det ligger en markant skillnad i de uppgifter en sjuksköterska utför jämfört med vad 
omsorgspersonalen får göra utan delegering. En omsorgspersonal tar puls och blodtryck och andra 
vitalparametrar medan sjuksköterskan samtidigt kontrollerar hudstatus, cirkulationen i armar och 
ben, hur patienten äter och rör på sig, vilka mediciner patienten tar och hur patienten har det 
emotionellt och socialt. Utifrån det görs en bedömning, planering och åtgärder som sedan utvärderas. 
I det perspektivet så är det effektivt att lämna över en delegerad uppgift till omsorgspersonal så att 
sjuksköterskan kan fokusera på den avancerade omvårdnaden. De sjuksköterskor som delegerar kan 
ägna mer av sin arbetstid till avancerad omvårdnad(Saccomano & Pinto-Zipp. 2011; Potter et al. 2010).  
Den kunskap som omsorgspersonal har kring hälso- och sjukvårdsuppgifter är beroende på hur aktiv 
sjuksköterskan är som pedagog vilket visades i en enkätstudie där det framkom att en sjuksköterska 
som aktivt arbetar med att hålla kunskapen vid liv medför högre poäng på kunskapstesten hos 
omsorgspersonalen. En icke engagerad insats från sjuksköterskan ledde till motsatsen. (Ödegård & 
Andersson, 2006).  

5.Omsorgspersonalen 
5.1.Definition av omsorgspersonal 
Omsorgspersonal beskrivs som en outbildad eller delvis utbildad person som utför delegerade hälso- 
och sjukvårdsuppgifter och som är behjälpliga så att patienten kan utföra sin ADL (Knopp-Sihota, 
Niehaus, Squires, Norton & Eastbrooks. 2015). Även andra definitioner är allmänt vedertagna såsom 
American Nurses Associations definition: ”icke legitimerad assisterande person är individer som är 
tränade in i en hjälpande roll till sjuksköterskan i bestämmelser kring patientens aktiviteter som är 
delegerade och övervakade av en legitimerad sjuksköterska” (Gerber Zimmerman. 2000).  

5.2.Omsorgspersonalens ansvarsområde 
Det är omsorgspersonalen som utför personlig omvårdnad, social service och de utför hälso- och 
sjukvårdsuppgifter som de får delegering på. Det innebär att de får samma ansvar som legitimerad 
Hälso- och Sjukvårdspersonal att utföra dessa uppgifter. De har även skyldighet att rapportera om 
patientens tillstånd tyder på ohälsa, exempelvis när en diabetiker är trött och slö(Socialstyrelsen, 
2008). 
I en svensk enkätstudie framkom att omsorgspersonal som administrerade läkemedel så saknade 10 % 
av dem den nödvändiga delegeringen för att utföra uppgiften. Detta skiljde sig dock mellan 
arbetsplatser. En del av omsorgspersonalen hade delegeringen men saknade utbildning eller så hade 
deras kunskaper inte prövats i någon form av kunskapstest(Axelsson & Elmståhl, 2004).  
Ödegård och Andersson (2006) visade i sin enkätstudie att omsorgspersonal har brister i sina 
kunskaper kring diabetes. Trots att omsorgspersonalen fått adekvat kunskap genom utbildning inför 
delegering så fanns det kvar en osäkerhet kring när insulin ska ges och inte ges. Det som höjde 
personalens kunskaper var om sjuksköterska hade ett tydligt ansvar för omvårdnaden, agerade som 
konsult för de nyanställda, det fanns planerade utbildningstillfällen och att insulingivning sågs som ett 
lönekriterie. Kunskapen kring diabetes sjönk hos omsorgspersonalen när sjuksköterskan ansåg att de 
uppnått verksamhetens mål med förbättringsarbete men höjdes när verksamheten hade en 
diabetessköterska(Ödegård & Andersson, 2006).  
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6.Teoretisk referensram 
Sjuksköterskor i hemsjukvården får dagligen hantera frågor kring omvårdnaden av patienter. Ofta så 
löses dessa omvårdnadsproblem över telefon eller samtal med omsorgspersonalen på plats. Det leder 
till att sjuksköterskan kan ägna sin tid åt bedömningar istället för såromläggning, ge vid 
behovsmedicin och ta ett blodtryck. I rollen som konsult eller rådgivare så styr sjuksköterskan över 
omvårdnaden så att rätt yrkesgrupp hanterar rätt del av omvårdnadsbehovet. Det leder till att 
omsorgspersonalen ger vid behovsmedicin, kontrollerar blodsocker eller tar blodtryck, sjuksköterskan 
gör en utvärdering och planerar åtgärder utifrån omvårdnadsproblemet och kontaktar läkare vid 
behov för att få en medicinsk bedömning eller sjukgymnast eller arbetsterapeut om det finns ett 
rehabiliteringsbehov. 
Sjuksköterskan har enligt Harmics omvårdnadsmodell för sjuksköterskor med specialistutbildning sex 
stycken kärnkompetenser: Professionell Coachning och Guidning, Konsultation, Forskningsförmåga, 
Klinisk och Professionellt ledarskap, Samarbete, och Etisk beslutsförmåga. Två av dessa 
kärnkompetenser framträder i bakgrunden som viktiga i den tidiga forskningen som redovisats i 
stycket ovan: Coaching och Guidance. Begreppet Coaching och Guidance används ibland synonymt 
men det finns en tydlig skillnad mellan dem. Båda begreppen beskrivs som komplext och dynamiskt 
samarbete och en holistisk process mellan sjuksköterska och patient där sjuksköterskan också visar sin 
reflekterande förmåga. Guidance är mindre omfattande och riktar in sig att med hjälp av råd och att 
visa vägen till bättre hälsa genom egenvård. Det är lättare att förstå om Coaching ses som en åtgärd. 
Målen är högre satta för Coaching än Guidance, med minskade hälsorisker, minskat lidande av en 
kronisk sjukdom, ökad livskvalitet och palliativ vård. När sjuksköterskan använder sig av Coaching så 
är hon mer aktiv i vården kring patienten även om patienten utför vården själv(Cooke, Gemmill & 
Marcia, 2008).  

6.1.Omvårdnadskonsultens yrkeskrav 
Vid millenniumskiftet så infördes rollen Omvårdnadskonsult på sjukhusen i New South Wales i 
Australien. Yrkesrollen har sin grund från England och USA där beteckningen är Klinisk 
Omvårdnadsspecialist. Förutom att ha expertkunskaper i omvårdnad, kompetens att fatta beslut i 
komplexa omvårdnadsproblem och ge omvårdnad på avancerad nivå så delade 
hälsovårdsmyndigheten in rollen i 5 ansvarsområden: klinisk omvårdnad och konsultation, klinisk 
ledarskap, forskning, utbildning och klinisk planering och förvaltning. Sjuksköterskan kan i rollen som 
Omvårdnadskonsult stiga 3 nivåer beroende på deras yrkeserfarenhet och utbildningsnivå. Första 
nivån så är kravet att de ska ha arbetat minst 5 år. Vid andra nivån så ska sjuksköterskan ha ytterligare 
3 års yrkeserfarenhet och en vidareutbildning inom det område som de arbetar i. Vid sista nivån så ska 
sjuksköterskan ha 7 års yrkeserfarenhet och arbetat minst 5 år efter sin vidareutbildning inom 
området som de har examen för (Fry et al. 2012; NSW Department of Health. 2008) 
 

6.2.Rollbeskrivning av Omvårdnadskonsult 
De sjuksköterskor som innehar titeln klinisk Omvårdnadskonsult arbetar som mest 50 % kliniskt, dvs. 
de arbetade på en avdelning eller mottagning. När de utförde omvårdnad så var den evidensbaserad. 
Resterande tid så gav de expertråd i omvårdnad, deltog i vårdutveckling på arbetsenheten och 
utvecklade och införde nya riktlinjer. De kunde arbeta i team där övriga professioner ingick som 
läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut eller ensamma. Deras uppgift var att ge råd kring 
omvårdnaden som ledde till minskade symtom som smärta, oro och illamående som exempel samt 
genomföra omvårdnadsbedömningar på avancerad nivå(Baldwin, et al. 2012, Farily, et al. 2005, 
Franks, 2014, Graham, 2006, McSherry, et al. 2005, Stevensson, et al. 2011, Wilkes, et al. 2015,). 

6.3.Omvårdnadskonsultens effekter på omvårdnaden 
Sjuksköterskorna kunde i rollen som omvårdnadskonsult öka kvaliteten på vården genom att 
väntetider blev förkortade, patienter var bättre förberedda inför en behandling och personal kunde 
lättare hantera komplexa omvårdnadsproblem. De höll i färdighetsträningar för sjuksköterskor, gav 
råd till sjuksköterskor och nyanställda läkare för att vården skulle kunna optimeras och bli mer 
patientsäker. Genom omvårdnadskonsultens råd så minskades arbetsbördan och kunskapsnivån 
förbättrades i de olika yrkesgrupperna(Farily, et al. 2005, Gerish, et al, 2013, Kennedy, et al. 2011, 
McSherry, et al. 2005, Stevensson, et al. 2011). 
Konsultation är en interaktion mellan två yrkesverksamma personer, där personen som är konsult 
anses vara expert på området i fråga. Utifrån rollen som konsult kan en sjuksköterska erbjuda sin 
kunskap till den som behöver den. Comanagement är en variant av konsultation där två experter tar 
om hand olika delar av patientens vård som de är experter på. För att det ska vara effektivt så krävs 
god kommunikation, koordinering och samarbetsförmåga. Exempelvis en sjuksköterska och en 
sjukgymnast tar hand om samma patient med de olika vårdbehov som de ska uppfylla hos patienten 
(Cooke et al. 2008; Hamric, Hansson, Tracy & Grady,  2014). 
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7.Syfte 
Att undersöka sjuksköterskors erfarenheter att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till 
omsorgspersonal i hemsjukvård. 

8.Material och metod 
8.1.Design 
En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats genomfördes. Detta var för att ge sjuksköterskorna 
möjligheten att ge sin bild av de erfarenheter de har kring delegeringsförfarandet. Intervjuerna var 
semistrukturerade med öppna frågor. Detta för att kunna fånga in så många olika aspekter som möjligt 
kring ämnet delegering (Graneheim & Lundman. 2004; Polit & Beck. 2010). Var god se bilaga 3. 

8.2.Etiska överväganden 
De etiska övervägande som görs för den här studien vilar på de fyra etiska principerna: 
autonomiprincipen, principen om att göra gott, principen att inte skada och principen om rättvisa 
(Vetenskapsrådet, 2001). 
För att autonomiprincipen ska fullföljas så skickades ett informationsbrev så att de som ska delta i 
studien kunde ge sitt samtycke innan intervjuerna genomförs, samt att det som kom fram i 
intervjuerna hanterades konfidentiellt. Alla deltagarna behandlas likvärdigt och fick samma 
förutsättningar att delta i studien med hänsyn till principen om rättvisa. Den sista principen att göra 
gott handlar om att det ska framkomma ur resultatet information som ger ny kunskap kring rutiner för 
delegering och därmed ökar patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2011). 

8.3.Urval 
För att kunna fullfölja syftet med studien tillfrågades sjuksköterskor och distriktssköterskor som 
arbetar inom hemsjukvård i två olika kommuner och som har hanterat delegering i minst 1 år om de 
ville delta i studien. Anledningen var för att få med om de gjort uppföljningar och eventuellt återkallat 
någon delegering och orsaken till indragning. Det för att få med erfarenhet om hela processen kring en 
delegering. Den strategiska delen av urvalet var att få fram åtta stycken informanter med minst ett års 
erfarenhet av delegering. Målet var åtta distriktssköterskor. Den tidsåtgång som sen krävdes för att få 
fram en så stor spridning av informanter med hänsyn till utbildning, antal yrkesverksamma år, antal 
år av delegering och antal delegeringar per år fanns inte. För att hålla tidsramen för studien så skedde 
av bekvämlighetsskäl rekryteringen av informanter via enhetschefen i de olika verksamheterna med 
hjälp av urvalskriteriet. Det var både sjuksköterskor och distriktssköterskor som blev utvalda. Hälften 
av urvalet var distriktssköterskor. Ingen av informanterna avstod från att genomföra intervjuerna. I 
resultatet benämns alla informanter som sjuksköterskor. Ett informationsbrev lämnades till 
verksamhetschef som fick ge sitt godkännande till studien. Det innebar att deltagarna fick läsa 
informationen om studien och dess syfte för att sen ge sitt godkännande att delta i studien.  
Var god se Bilaga 2. 
Överblick av deltagarna i studien: 
 

Yrkesroll Examensår Kön Antal delegeringar/år 

Distriktssköterska 1999 Kvinna 50 

Sjuksköterska 2005 Kvinna 25 

Distriktssköterska 1992 Kvinna 30-50 

Distriktssköterska 1983 Kvinna 40 

Sjuksköterska 1985 Kvinna 40 

Distriktssköterska 1978 Kvinna 30-40 

Sjuksköterska 2008 Kvinna 60 

Distriktssköterska 1974 Man 25 

 
 

8.4.Datainsamling 
När en kvalitativ intervju genomförs så rekommenderar Polit och Beck(2010) att ha en guide med 
öppna frågor som ställs i samma ordning till varje person som deltar i studien. Den 
rekommendationen följs så att frågorna ställdes i samma ordning till deltagarna i studien. 
Anledningen var för att hålla en så hög innehållsvaliditet som möjligt. Målet var att få fram så stor 
variation som möjligt av deltagarnas erfarenhet av delegering utan att glida för långt från ämnet och 
därmed kunna fullfölja syftet med studien (Polit & Beck. 2010). 
Det fanns inte några svarsalternativ utan frågorna var till för att sjuksköterskan skulle ge sin 
erfarenhet och gärna sin reflektion kring ämnet delegering. Först kom enklare frågor för att skapa en 
tillit mellan den som intervjuar och den som intervjuas. Detta för att informanten lättare skulle kunna 
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besvara de mer känsliga frågorna kring delegering, exempelvis har du någon gång dragit in en 
delegering. Dels också för att få en så ärlig uppfattning kring ämnet som det går (Graneheim & 
Lundman. 2004; Polit & Beck. 2010). 
När tid bokats med informanterna så fick de information om studiens syfte samt frivilligheten att delta 
i studien underströks. Information om syftet med studien och deras deltagande upprepades innan 
intervjuerna startades och att det som kom fram i intervjuerna hanteras konfidentiellt. Intervjuerna 
genomfördes på informantens arbetsplats i ett avskilt rum så att risken att bli störd eller avbruten 
minskades. Valet av plats för intervju gjordes med hänsyn till att informanten skulle känna sig så 
bekväma som möjligt när frågorna ställdes enligt frågeguiden. Tiden som var avsatt var 45 minuter. De 
flesta intervjuerna tog 20-25 minuter. Deltagare i studien kunde avstå från att svara på frågorna i 
intervjun eller avbryta den utan motivering med hänvisning till principen att inte skada. Det var för att 
sjuksköterskorna inte skulle uppleva någon tidsbrist att svara på frågorna kring sina erfarenheter utan 
kunna reflektera och tänka igenom svaren och ändå ha ett flyt i intervjun. Inspelningsutrustningen var 
en smartphone och en bärbar dator med inspelningsprogram. Intervjuerna sparades i en särskild 
mapp som endast användes för studien. Efter intervjuerna så kontrollerades ljudkvaliteten så att 
intervjun inte behövdes göras om.   

8.5.Dataanalys 
Efter att den första intervjun transkriberades och lästes igenom fick intervjuguiden justeras på några 
frågor för att de skulle vara så öppna som möjligt och svara bättre upp mot syftet. När de övriga 
intervjuerna spelats in och transkriberats, lästes de igenom flera gånger. Resultatet från pilotintervjuer 
var ändå så bra jämfört med de övriga intervjuerna att den kunde ingå i analysenheten. Första steget i 
innehållsanalysen var att läsa igenom alla intervjuer och se om det var tillräckligt stort material för att 
kunna se om intervjuerna tillsammans kunde betraktas som en analysenhet. Efter genomläsning av 
alla intervjuer utan avbrott så kunde de betraktas som en hel analysenhet, vilket även inkluderar 
pilotintervjuer. Nästa steg blev att se om svaren i intervjuerna svarade mot syftet, vilket de gjorde. När 
texterna läst igenom upprepade gånger övergick analysen i fasen att se om delar av texten handlade 
om ett specifikt område som med låg grad av tolkning gick att grovt avgränsa till en domän. Enligt Elo 
och Kyngäs (2007) så skrivs noteringar i intervjumaterialet för att få med så många aspekter som 
möjligt av texten. Dessa aspekter smälter sedan samman till i en matris till koder som sen leder till 
kategorier. Syftet är att se vilka kategorier som är lika och kan slås samman och vilka som går att 
behålla. Kategorierna är till för att öka förståelsen kring erfarenheten och skapa ny kunskap. Även 
Graneheim och Lundman (2004) beskriver processen av innehållsanalys på liknande sätt.  
Likartade erfarenheter beskrevs kring de olika frågorna så nästa steg i processen var att se om det 
finns några bärande delar av texten, exempelvis meningar, uttryck som hör ihop med sitt innehåll eller 
sammanhang, vilket ledde till att meningsenheter hittades. Meningsenheterna kortades ner för att de 
skulle bli mer hanterbara och kunna kodas. I analysprocessen betecknas det som att kondensera 
meningsenheterna. Efter kondensering så granskades texten för att se om det gick att lyfta texten till 
en högre logisk nivå, det vill säga abstrahera texten. Efter att ha abstraherat texten så skapades koder 
som blev grunden för kategorier. Det ska hjälpa till att få en ny reflektion över analysenheten. Texterna 
lästes igenom på nytt för att se om koderna väl stämde med innehållet i intervjuerna och att de var 
tydligt avgränsade. Fokus på texten i resultatet har varit på det manifesta budskapet. Det innebär att 
vara textnära som hålla sig till det uppenbara som kommit fram i intervjuerna och inte tolka det 
latenta som kan finns i texterna. Det uttrycks i form av kategorier (Graneheim & Lundman. 2004; Elo 
& Kyngäs. 2007). 
När intervjuerna lästes igenom och analysen var gjord så framkom två domäner och därefter sju 
underkategorier. Den ena domän innehåller erfarenheten av att lära sig att delegera och den andra att 
utföra delegeringar. Tre av dessa kategorier tolkades att hamna i domänen om sjuksköterskornas 
erfarenheter av hur de själva lärde sig processen att delegera och hur de delegerar patientsäkert. De 
andra fyra underkategorierna i domänen om hur det är att delegera till omsorgspersonal. 
Huvudkategorin för underkategorierna är att bemästra delegeringsprocessen. 
Som ett exempel på hur underkategorier är uppbyggda i den här studien, se tabell 1. 
Tabell 1. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Domän 

Och det var aldrig 
nån som visste 
riktigt hur det 
skulle gå till. En 
fick ju uppfinna 
det där själv mer 
eller mindre. 

Fick uppfinna det 
själv. 

Självlärd Att lära sig 
processen 

Att bemästra 
delegeringsprocesse
n 
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Det underlättar 
min arbetsdag och 
det underlättar 
många gånger 
vårdtagarens och 
personalens också. 

Underlättar min 
arbetsdag. Blir 
kontinuitet för 
vårdtagaren 

Kontinuitet Att prioritera 
omvårdnaden 

Att ha erfarenhet av 
delegeringar 

9.Resultatet 
Efter att ha analyserat intervjumaterialet så framkom 2 domäner: Att bemästra delegeringsprocessen 
och att ha erfarenhet av delegeringar. Den första domänen handlade om sjuksköterskans erfarenheter 
från att när de lärde sig att delegera och den andra domänen handlade om sjuksköterskans erfarenhet 
av delegeringar som de genomförde till omsorgspersonal. Det gav sju kategorier som presenteras 
nedan i figur 1. 

 
Figur 1. Schema över domän och kategorier 

9.1.Att bemästra delegeringsprocessen 
9.1.1.Att lära sig processen 
Det fanns ingen tydlig process för hur en delegering ska gå till. Informanterna var medvetna om de 
olika delarna, som att skriva en delegering, göra en uppföljning, dra in en delegering och förnya 
delegeringsprovet med visst tidsintervall. Men ingen beskrev en mall eller hänvisade till något 
rutindokument att följa. De kunde beskriva att lära sig delegeringsprocessen som att en kollega visade 
hur hon delegerade eller att informanterna fick uppfinna hjulet själva. De beskrev även sin erfarenhet 
av att lära sig processen av hur en delegering ska gå till som att det var upp till dem själva vad de skulle 
kunna om delegeringsprocessen. 

”En fick ju uppfinna det där själv mer eller mindre, då tror jag att man lärde av kollegor som hade 
jobbat lite längre helt enkelt.” 

En av informanterna använde sig av den kunskap som kommit från att själv ha fått en delegering när 
informanten själv jobbat som undersköterska: 
”Sen har man ju jobbat som undersköterska och blivit delegerad också, så man har ju båda sidor så” 

9.1.2.Att fokusera på patientsäkerheten 
Enligt sjuksköterskorna erfarenhet så arbetade de patientsäkert när de skrev delegeringar till 
omsorgspersonalen. Det visade sjuksköterskorna genom att reflektera över personens insiktsförmåga 
och de delegerade bara sådana uppgifter som de själva kände sig trygga med att själv utföra och att de 
avstod från att delegera till omsorgspersonal som inte hade mognaden att ansvara för sin delegering. 
Förutom att titta på resultatet av delegeringsprovet så gjorde sjuksköterskorna en personlig 
bedömning av personens förmåga att hantera läkemedel i olika situationer. En av informanterna 
hänvisade till vårdhandboken som finns på intranätet att läsa om det skulle uppstå osäkerhet kring 
exempelvis hur ett KAD ska sättas: 

Att bemästra 
delegeringsprocessen 

Att lära sig 
processen 

Att fokusera på 
patientsäkerheten 

Att förbereda sig 

Att ha erfarenhet av 
delegringar 

Att prioritera 
omvårdnaden 

Att arbeta med 
delegeringar 

Att uppleva trygghet 
Att delegera mot  sin 

vilja 
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”Jag brukar också ta upp det här med vårdhandboken, att man tänker på att det finns där och att 
man söker information” 

Sjuksköterskorna tog inget stöd i lagar och författningar när de utförde själv delegeringen eller när de 
avstod från att delegera. De upplevde att deras eget omdöme och erfarenhet räckte för att bedöma om 
en delegering skulle vara patientsäker. När de väl hade godkänt en delegering så drog de sällan tillbaka 
den. 

9.1.3.Att förbereda sig 
Inför en delegering så hade sjuksköterskorna samma erfarenhet. De hade en tid inbokad, 
utbildningsmaterialet var utlämnat och de visste vem som kom. De hade även tillgång till material 
inför själva delegeringen. Det bestod av en delegeringslåda som innehåller en dosett, en apodos rulle, 
insulinpennor med kanyler och inhalatorer bland annat som de går igenom vid delegeringstillfället.  
Den här strukturen med inbokad tid och en delegeringslåda som beskrivs ovan har inte alltid funnits 
av delegeringsprocessen. Det hände och händer fortfarande att det dyker upp personer som bara ska 
ha en delegering inför en anställning i hemtjänsten. Även om det är bättre nu så kommer det ändå 
några som inte förberett sig genom att göra delegeringsprovet. Sjuksköterskorna upplever att 
förbereda sig inför och att hantera delegeringar är något som ska fungera bredvid den dagliga 
verksamheten. De har ingen specifik tid avsatt mer än när själva delegeringen genomförs som bokats 
in i förväg. 
”Det är ju svårt att få tid, man gör ju allting bredvid någonting annat medan det andra pågår. När 

man har en stund över för annat.” 

9.2 Att ha erfarenhet av delegeringar 
9.2.1.Att prioritera omvårdnaden 
Sjuksköterskorna såg möjligheten att påverka den omvårdnad som de utför om de delegerade hälso- 
och sjukvårdsuppgifter till omsorgspersonal. De upplevde att det var praktiskt omöjligt att åka till alla 
sina patienter och ge medicin vid en viss tidpunkt på dagen och att omvårdnaden skulle bli 
bortprioriterad. Sen blev det bättre kontinuitet för patienten då medicin gavs i samband med måltid 
efter att omsorgspersonalen utfört basal omvårdnad vid besöket. Sjuksköterskorna upplevde att de 
kunde lägga mer tid på bedömningar och samtal med patienter. 
 

”Lägga fokus på andra saker som bedömningar, man kan prata mer med patienterna, att man blir 
inte bara en pillertrillare utan man kan komma dit och ha lite mer andra samtal.” 

Sjuksköterskorna är vana att lämna över arbetsuppgifter till andra yrkesgrupper som sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter och läkare. Med en delegering så kan sjuksköterskorna lämna över hälso- och 
sjukvårdsuppgifter till omsorgspersonal som saknar formell kompetens. Omsorgspersonalen blir 
därmed sjuksköterskans förlängda arm i omvårdnaden. 

9.2.2.Att arbeta med delegeringar 
Sjuksköterskorna beskriver processen av en delegering på liknande sätt. Efter att personen som ska få 
en delegering läst igenom instuderings material och skrivit provet så hålls en genomgång av dosetter, 
apodospåsar, insulinpennor och inhalatorer. Det är inte nödvändigt att ha alla rätt på provet men 
sjuksköterskorna vill att det ska vara minst 80 % rätta svar. Efter provet har de ett samtal med 
personen som ska få en delegering för att kunna göra en bedömning om sjuksköterskan kan godkänna 
en delegering. De vill höra en förståelse inför de uppgifter som delegeras.  
 

”Den jag delegerar till måste jag känna en trygghet med och det känner man ganska snabbt. För 
personen kan ju göra ett delegeringsprov men personen kanske ändå inte kan ha mognaden alltså” 

 
När sjuksköterskorna väl skrivit en delegering till omsorgspersonal så har de ingen tid inplanerad för 
uppföljning eller hur uppföljningen ska genomföras. Enligt sjuksköterskornas erfarenhet så saknades 
det tid för uppföljning och att de hoppades på att det inte kom in några avvikelser. Svårigheten med 
uppföljning var att sjuksköterskorna skrev så många delegeringar varje år, att det inte fanns någon tid 
avsatt och att det saknades en bra rutin att använda sig av vid uppföljning av delegering.  
 
”Det är ju så fruktansvärt många som man ska hålla reda på men någonstans hoppas man ju på att 

det kommer fram i arbetsgruppen om dom själva märker att det är nån som gör fel hela tiden” 
 

Om sjuksköterskorna skulle vara i behov av att dra in en delegering så vill de ha en bra grund att stå 
på. Det är inte ofta som de drar in en delegering. Anledningen till att de inte drog in en delegering var 
tre orsaker: de lät bli att godkänna delegeringar till personer som brast i kunskap och omdöme, de 
gjorde inte uppföljningar kontinuerligt och att det inte fanns någon avvikelse kopplat till personen i 
fråga. När sjuksköterskorna drog in en delegering kunde orsaken vara att en person med psykisk 
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ohälsa tog tabletter från en vårdtagare, personen hade för dålig syn för att läsa eller att personen inte 
kunde följa läkemedelsordinationer. Det var ovanligt men det hände att personer som hade en 
utgången delegering fortsatte att ge läkemedel till vårdtagare trots uppmaning att sluta med det. Det 
ledde till att delegeringen inte förnyades. 
”…det är ju mer att man får signaler på att det inte fungerar eller man ser att man missar mycket, 
missar att ge doser eller ger fel doser. Alltså dom här läkemedelsavvikelserna, man ser ju: är det 
samma person varje gång, då måste man ju fundera på uppföljning där: vad är det som har hänt” 
Det som sjuksköterskorna såg som en brist enligt deras erfarenhet var att det finns ingen rutin kring 
indragningen av en delegering. Anledningen till att de saknade rutinen var att det är inte bara var 
personen ifråga som kan bli av med delegeringen som påverkas utan även sjuksköterskan som drar in 
delegeringen, arbetskollegorna och chefen till personen påverkas då arbetsuppgifter måste fördelas 
om. Det för att då begränsas personens möjlighet att utföra arbetsuppgifter, exempelvis ge medicin i 
samband med måltid. Det vilar mycket ansvar på sjuksköterskans axlar att göra en rättvis bedömning 
och att hon har en stabil grund till beslutet om indragning av delegering att luta sig mot. 

9.2.3.Att uppleva trygghet 
För att en sjuksköterska skulle uppleva trygghet med att ge delegering till omsorgspersonal så vill de 
ha en god kontakt med omsorgspersonalen och att de hör av sig till sjuksköterskorna när en ordination 
inte stämmer eller att patienten har förändrade symtom kopplat till sin grundsjukdom. Att 
omsorgspersonalen hör av sig är inget som sjuksköterskorna tar för givet utan det är en ständig dialog 
så att omsorgspersonalen lär sig vad som efterfrågas när de ringer till sjuksköterskan om olika symtom 
hos patienten. 

”Det är ju väldigt personbundet, hur man är som person känner jag. dom man är minst orolig för 
hör ju nästan alltid av sig om det är nånting” 

Sjuksköterskorna upplever även trygghet när de ser att omsorgspersonalen följer delegeringen och inte 
tar initiativ utanför vad delegeringen tillåter. Det för att sjuksköterskorna inte har någon daglig 
kontakt med omsorgspersonal och kan kontrollera hur delegeringarna hanteras. Tryggheten kring en 
delegering byggs på förtroende då det inte går att kontrollera varje person som får en delegering. 

”Jag tror överlag att dom är väldigt noga att inte gå över gränsen vad dom får göra och inte får 
göra . för vi trycker ju mycket på att vid delegeringstillfällen och sån att det är eget ansvar” 

Det som upplevs som viktigt hos sjuksköterskorna är att omsorgspersonalen visar att de tar 
delegeringen på allvar, visar ansvar inför vårdtagare och visar på en reflekterande tankeförmåga kring 
situationen när ett läkemedel kan ges och när en sjuksköterska ska kontaktas. 

9.2.4.Att delegera mot sin vilja 
Det var inte alltid av fri vilja som sjuksköterskorna skrev delegeringar. De upplevde ibland sig tvingade 
eller pressade från enhetschefer att deras omsorgspersonal ska ha en delegering. Sjuksköterskorna har 
inget emot att skriva en delegering men de vill inte att vem som helst får en delegering. Kravet är att 
personen som får en delegering klarar av och förstår ansvaret att utföra delegerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. 
”Det är väl också ett litet krux i det hela för ibland känner man ju att enhetscheferna pockar ju på att 
dom här måste ju ha en delegering som ska jobba snart men jag känner ju att jag vill vara säker på 
att den här personen klarar av det så man… och det måste ju vara det som styr mer egentligen och 

man känner sig ibland nästan lite halv tvingad.” 
Sjuksköterskorna fick hantera de här kraven mer inför sommaren när det kom många nya 
semestervikarier eller inför helgen när omsorgspersonal som saknade delegering skulle arbeta. När 
sjuksköterskorna tog diskussionen med enhetschefen så dämpades kravet på en delegering till 
omsorgspersonalen. Det visar på att enhetschefer inte har den förståelse för vad delegering av hälso- 
och sjukvårdsuppgifter innebär utan de tycker att det är något som omsorgspersonalen ska ha när de 
arbetar. 

10.Diskussion 
10.1.Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter kring delegering till omsorgspersonal. 
Det finns ett antal metoder för att fånga upp och analysera dessa erfarenheter. Enligt Alan Bryman 
(2011) så är Innehållsanalys en bra metod att börja med för att lära sig att analysera texter och få fram 
ett trovärdigt resultat. Innehållsanalys är tidskrävande och har många delar som användare av 
metoden behöver har klart för sig. Dels begreppen i analysarbetet som: analysenhet, domän, 
meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema. Även om alla stegen följdes i 
analysarbetet så hade det underlättat att vara två stycken för att kunna argumentera för och emot valet 
av de olika delarna i arbetet. Med större erfarenhet så hade det gått bättre även utan med författare.  
För att bedöma en kvalitativ studie enligt Graneheim och Lundman (2004) så används begreppen 
trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. Eftersom studien handlar om 
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erfarenheter så finns det utrymme för subjektiva tolkningar av resultatet. Det som gör studien 
trovärdig är hur väl urvalet, datainsamlingen och analysen är beskrivet. Det som begränsade urvalet 
var en kombination av inom det tidsintervall som studien skulle vara klar, att författaren ensam 
genomförde intervju, transkribering och analysarbetet. Det som framkom ur intervjuerna var dock 
tillräckligt för att de skulle kunna bilda en analysenhet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) så kan 
det vara en fördel att en person genomför själva intervjuerna då det blir samma ordning på frågorna 
och samma följdfrågor men det kan också leda till att variationen på erfarenheter kan ha begränsats. 
Det som var viktigt i urvalet var att informanterna har varit med om de olika delarna i att delegera, 
annars hade de inte haft någon erfarenhet att dela med sig av. Innehållet i pilotintervjuer var likvärdigt 
med de övriga intervjuerna och kunde därför ingå i analysenheten och därmed stärks tillförlitligheten. 
Överförbarhet beskriver i vilken utsträckning som ett resultat går att överföra till andra grupper och 
situationer (Polit & Beck. 2010) Resultatet i den här studien går att överföra till andra kommuners 
hemsjukvård så länge de är uppbyggda på samma sätt och inte har någon specifik grupp eller person 
som ansvarar för delegeringar. Det skulle kunna påverka möjligheten till uppföljning och indragning 
av en delegering. 
Den sista delen för att bedöma kvaliteten är delaktigheten enligt Graneheim och Lundman (2010). Här 
bedöms hur mycket författaren varit delaktig i intervjun så att resultatet kan ha påverkats. Det vill säga 
hur öppna har frågorna varit och hur mycket har följdfrågorna styr. Resultatet kan ha påverkats då 
författaren har för vana att ställa frågor i sin yrkesutövning och då har de varit riktade mot ett specifikt 
mål och inte som i den här studien då frågorna ska öppna upp dörren till erfarenheter kring 
delegering. Det har inte varit lätt att hitta en bra balansgång mellan att ställa öppna frågor och att hålla 
igång intervjun och samtidigt får svar som stämmer med syftet och hålla distans till informanten. Efter 
tredje intervjun så blev den balansen bättre och när alla intervjuerna transkriberats så var innehållet i 
de svar som informanterna gav jämförbara med de svar som de övriga informanterna gett. 

10.2.Resultatdiskussion 
Resultatet av erfarenheter kring delegering visar att sjuksköterskorna upplever ensamhet över att 
bestämma hur de ska delegera då det inte finns några rutindokument för hur en delegering ska 
utföras, följas upp och eventuellt dras in. Det visar att även om sjuksköterskorna känner sig trygga i att 
bedöma om någon ska få en delegering så önskar de stöd när det gäller uppföljning och speciellt när de 
ska dra in en delegering. De har för vana att tänka patientsäkert i andra sammanhang så det är inte 
svårt för dem att överföra det till momentet när de ska delegera. 
I resultatet framkom 7 kategorier som kommer att diskuteras i en resultatdiskussion. Kategorierna 
valdes för de har mest påverkan på vården kring patienten och på ett tydligt sätt visa hur 
sjuksköterskan kan agera som konsult och coach. De följande kategorierna är: 

 Att lära sig processen 

 Att fokusera på patientsäkerheten 

 Att förbereda sig 

 Att delegera mot sin vilja 

 Att prioritera omvårdnaden 

 Att arbeta med delegeringar 

 Att uppleva trygghet 

10.2.1.Att lära sig processen 
Resultatet visar att sjuksköterskorna har lärt sig att delegera av kollegor eller att de var självlärda och 
att de vet vilka delar som ska ingå i processen men inte riktigt hur upplägget ska vara. Det speglar väl 
sjuksköterskornas syn på gällande lagar som endast är vägledande som ramverk och studier liknande 
den som Craftsman et al. (2012) genomfört som visar att det är en svårighet att få lagar och verklighet 
att samspela med varandra. 
Gällande författningar som Patientsäkerhetslagen(SFS 2010:659), Delegering av arbetsuppgifter inom 
hälso- och sjukvård och tandvård(SOSFS 1997:14) och Hälso- och sjukvårdslagen(SFS 1982:763) ger 
endast ett ramverk som uttrycker att vården ska vara god och säker även när den delegeras och att en 
uppföljning ska göras för att den delegerade hälso- och sjukvårdsuppgiften utförs patientsäker. Så det 
ger inte mer stöd än att sjuksköterskan som delegerar ska uppleva att personen som får delegeringen 
tänker patientsäkert. Mer vägledning går det att få av Shannon och Kubelka (2013) som har 5 kriterier 
som ska vara uppfyllda för att delegeringen ska vara patientsäker: rätt uppgift, rätt orsak, rätt person, 
rätt rutin och rätt övervakning/utvärdering. Det ger mer vägledning när sjuksköterskan ska bedöma 
om en person kan utföra hälso- och sjukvårdsuppgifterna patientsäker. 
Bittner och Gravlin (2009) kunde med sitt resultat visa att tog hänsyn till patientens tillstånd, 
kompetensen, erfarenheten och arbetsbelastningen innan en delegering genomfördes.  
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Det är inget nytt att rutiner för delegering saknas. Thompson(2012), Potter (2010) och Reinhard har 
fått fram i sina studier att sjuksköterskor efterfrågar ett tydligt ramverk, avdelad tid och att de ska ha 
kännedom om personens förkunskaper.  
Dessutom ska sjuksköterskan ta hänsyn till lokala rutiner beroende på i vilken verksamhet och plats de 
befinner sig på(Mitty et al. 2010). I vissa stater i USA så går gränsen för en delegering vid icke-invasiva 
och icke-sterila uppgifter. Någon så tydlig gräns hittas inte i de författningar som svenska 
sjuksköterskor har att förhålla sig till. 
Wagner (2017) fick fram i sitt resultat att om sjuksköterskan får utbildning i delegering så blir 
kommunikationen med personen som får en delegering tydligare, sjuksköterskan får bättre 
självförtroende och söker återkoppling. Liknade resultat har Jones (2006) fått fram där tydlig 
beskrivning av delegering ger en tydlig ansvarsfördelning. En ansvarsfull person vill ta ansvar och 
behöver veta var gränserna går för vad som för göras med en delegering och med ansvar så byggs ett 
förtroende upp. 
En omvårdnadskonsult skulle vara till hjälp för verksamheten genom att ta fram de riktlinjer som 
efterfrågas samt skapa ett bra utbildningsmaterial och hålla i utbildningen vilket skulle leda till ökad 
vårdkvalitet dito(Baldwin, et al. 2012, Farily, et al. 2005, Franks, 2014, Graham, I. 2006, McSherry, et 
al. 2005, Wilkes, et al. 2015, Stevensson, et al. 2011) 
Några studier som påvisar effekt av delegeringsutbildning och checklistor har inte genomförts vilket 
skulle vara intressant för att se om det ger tryggare personer med delegering och mindre avvikelser. 
Det är inte så enkelt att delegera som första anblicken vill ge sken av. När en reflektion görs av 
delegeringsprocessen så går det att fundera om hur sjuksköterskor vågar delegera då det är mycket att 
ta hänsyn till. Det som driver fram en delegering är i så fall att sjuksköterska skulle drunkna i 
arbetsuppgifter. 

10.2.2.Att fokusera på patientsäkerheten 
Sjuksköterskorna vara aktiva i bedömning om en delegering var patientsäker genom att de alltid 
delegerade bara hälso- och sjukvårdsuppgifter de kände sig trygga med och att de reflekterade över 
personens insiktsförmåga som skulle ta emot en delegering. 
För att en delegering ska var patientsäker så behövs enligt ANA och NCSBN en uppföljning för att 
kunna bedöma om en person utför uppgiften patientsäker(Snyder et al. 2004). Det som försvårar 
bedömning är att sjuksköterskor inte upplever att författningar och verklighet är förenliga med 
varandra(Craftsman 2012). Anthony och Vidal (2010) påpekade att det dessutom behövs en god och 
medveten kommunikation mellan sjuksköterska och den som får en delegering så att information inte 
kan feltolkas, sjuksköterskan kan göra en god bedömning av patientens tillstånd och att 
omsorgspersonal vet vad som får göras inom en delegering. Ges dessutom en feedback så ökar 
patientsäkerheten ytterligare.  
Finns en god kommunikation så byggs även ett förtroende mellan sjuksköterska och 
omsorgspersonalen.(Jones. 2006). Det sjuksköterskorna inte beskrev när de gjorde en bedömning om 
en delegering var patientsäker var om de tog hänsyn till patientens tillstånd, omsorgspersonalens 
kompetens, erfarenhet och arbetsbelastning på det sätt som sjuksköterskor gjorde i studien av Bittner 
och Gravlin(2009). För att en delegering ska vara patientsäker så gjorde NCSBN(2016) ett 
förtydligande om ansvarfördelningen mellan sjuksköterskan och omsorgspersonalen. Det gick ut på att 
om sjuksköterskan varit tydlig med riktlinjer och vad som är delegerat så ligger ansvaret på 
omsorgspersonalen att fullfölja sitt åtagande. Det för att patienten inte ska råka ut för medicinska fel 
och ogynnsamma effekter enligt WHO´s(2016) definition av patientsäkerhet. Sen är frågan om hur 
behovet av delegering ser ut för patienten. Mitty och Flores (2007) förde ett resonemang om att så 
länge patienten inte sviktar kognitivt och enligt sjuksköterskan har goda kunskaper om sina läkemedel 
så går det bra med egenvård. 
En omvårdnadskonsult har van att bedöma komplexa omvårdnadsbehov och utifrån dem göra en 
bedömning om hur behovet av riktlinjer ser ut(Baldwin, et al. 2012, Farily, et al. 2005, Franks, 2014, 
Graham. 2006, McSherry, et al. 2005, Stevensson, et al. 2011, Wilkes, et al. 2015). 
Sjuksköterskor är vana att göra egna bedömningar genom att ta stöd från sin egen erfarenhet men då 
blir det svårt att visa att de arbetar patientsäkert eftersom de inte kan visa att de gör liknande 
bedömningar som grupp vilket leder till att det blir svårt att mäta kvaliteten i patientsäkerheten. Det 
skulle vara intressant med en studie som visar om avvikelser påverkas när sjuksköterskorna följde en 
bedömningsmall vid en delegering. 

10.2.3.Att förbereda sig 
I studien framkommer att sjuksköterskornas erfarenhet är att strukturen har blivit bättre med inbokad 
tid och den som ska delegeras är bättre förberedd inför delegering vilket medför säkrare delegeringar. 
Men att sjuksköterskorna själva saknar tid för att förbereda sig då en delegering ska ske bredvid annan 
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verksamhet. Enligt HSL §24 så är det den medicinskt ansvariga sjuksköterskan som fattar beslut om 
vilka delegeringar som är förenliga med god och säker vård. 
Förberedelse är till för att sjuksköterskan ska känna sig trygg med att delegera. Om sjuksköterskorna 
har ett tydligt ramverk om vad som får delegeras enligt White et al.(2011) exempelvis icke-invasiva och 
osterila uppgifter och kommunikationen mellan sjuksköterska och omsorgspersonal förbättras så ökas 
vårdkvaliteten. I förberedelsen som sjuksköterskor behöver veta är hur stor gruppen är och vilka 
förkunskaper personen som ska delegeras har och arbetslivserfarenhet så skapas en god grund för bra 
samarbete och god kommunikation. Likaså är det viktigt med att bedöma personens träningsbehov 
inför ett praktiskt moment som att sätta en KAD enligt Thompson(2012), Potter et al.(2010) och 
Reinhard(2010). Om sjuksköterskan känner till personens förkunskaper och erfarenhet så kan en 
bedömning om delegering om uppgiften är patientsäker enligt Patientsäkerhetslagen(SFS2010:659) 
och är lämplig att delegeras enligt Shannon och Kubelkas(2013) 5 rätt. Även Anthony och Vidal(2010) 
anser att om informationen är tydlig och inte kan tolkas på fler sätt och det finns en bra förklaring till 
delegering så ökas patientsäkerheten. Därför är det viktigt med tid för förberedelser. Wagner(2017) 
anser att det är viktigt för sjuksköterskor att öva i att delegera för att det ska bli naturligt med 
återkoppling, ha kommunikation och bygga upp sitt självförtroende. En medicinskt ansvarig 
sjuksköterska har rollen som Omvårdnadskonsult och ska kunna bedöma om vad som är patientsäkert 
att delegera och skapa tydliga riktlinjer som är enkla att följa(Baldwin, et al. 2012, Farily, et al. 2005, 
Franks, 2014, Graham, 2006, McSherry, et al. 2005, Stevensson, et al., 2011, Wilkes, et al. 2015). Det 
ligger till grunden för att sjuksköterskan ska veta vad som behövs för att delegera patientsäkert. Om 
dessa riktlinjer är otydliga eller behöver skapas så behöver den enskilda sjuksköterska ge det som 
återkoppling till den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. Effekten av förberedelser inför delegering 
relaterat till hur mängden avvikelser och om de som genomför en delegering upplever mer trygghet 
har inte studerats och därför skulle vara intressant att studera. Går det att göra en delegering mer 
patientsäker med bättre förberedelser så vinner alla parter på det. Den som är förberedd inför en 
uppgift blir ofta trygg med att utföra den och har då en handlingsberedskap inför det oplanerade. 

10.2.4.Att delegera mot sin vilja 
Det framkom att sjuksköterskor hade erfarenhet att av delegera mot sin vilja när krav på delegering 
kom från enhetschefer och personal som saknade befogenhet att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. 
En delegering handlar om att överföra ett ansvar enligt (ANA) eller befogenhet enligt (NCSBN) för att 
utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter till en person som saknar formell kompetens(Snyder, et al. 2004). 
Bystedt et al.(2011), Socialstyrelsen(2008) och Craftsman Gransjö(2015) belyser att behovet av 
delegering är att det saknas tillräckligt med sjuksköterskor i en organisation för att de ensamma ska 
kunna utföra alla hälso- och sjukvårdsuppgifter som en vårdtagare har behov av att få hjälp med. 
Enligt Craftsman Gransjö (2015) så blir det ett krav då sjuksköterskorna ser en ökad arbetsbelastning 
om de inte utför en delegering. Det är den ena sidan av myntet. Den andra sidan av myntet är att det 
finns en förväntanskultur från arbetsgivare och omsorgspersonal att en delegering ingår i en 
anställning.  Sjuksköterskorna som intervjuades i den här studien uttryckte det som att de fick mer till 
avancerad omvårdnad och det inte var realistiskt att hinna med att ge varje enskild vårdtagare medicin 
vid rätt tillfälle som måltider.  
Enligt Jones(2006) så är det svårt att ge en delegering utan att ha förtroende för den person som tar 
emot den. Det behövs även tydligt information och riktlinjer för att alla parter ska veta hur 
ansvarsfördelningen ser ut kring en delegering. Det ska även ingå coachning när en delegering ges. 
NCSBN(2016) gick ut med att dessa riktlinjer ska förtydligas så att en delegering blir effektiv. 
Samtidigt underströks det att bedömningar inte fick delegeras. 
Det är inte bara att förstå vad som ingår i en delegering utan även i vilket sammanhang och patientens 
hälsotillstånd enligt Gordon och Barry(2009) då en patient med fler än 10 läkemedel har en ökad risk 
för biverkningar. Utifrån den kunskap som omsorgspersonal har om läkemedel så är det viktigt att 
sjuksköterskan undervisar i vilka symtom som kan kräva en sjuksköterskebedömning. Förutom 
förskrivna läkemedel är det viktigt att fråga patient om naturläkemedel används. Craftsman Gransjö 
(2015) kunde visa att omsorgspersonal känner sig tvingade av vårdtagare att ge mediciner även om de 
saknar delegering.  
Det blir ett dilemma som en Omvårdnadskonsult enligt Farily, et al. (2005), Gerish, et al. (2013), 
Kennedy, et al. (2011), McSherry, et al. (2005) och Stevensson, et al. (2011) kan hjälpa till att skapa 
ordning i, genom att förtydliga villkoren för en delegering och hur ansvaret för en delegering ser ut. Då 
kanske enhetschefer som anställer personal och de som anställs får en mer realistisk inställning till en 
delegering. Tydliga villkor för en delegering skapar en trygghet för alla parter som blir berörda av en 
delegering. Craftsman Gransjö (2015) har visat på personalens syn på en delegering där de står mellan 
pliktkänsla mot patienten att ge läkemedel vid måltider och att följa gällande författningar som 
hindrar dem att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter utan en giltig delegering. Men det skulle behövas 
göras studier för att komma fram till hur kravet mellan delegering och vårdtagarens krav på hjälp med 
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läkemedel kan hanteras bättre än idag samtidigt så att sjuksköterskans arbetsbelastning för basal 
omvårdnad minskas. 

10.2.5.Att prioritera omvårdnaden 
Den erfarenhet sjuksköterskorna hade av att delegera var att de frigjorde tid för att kunna prioritera 
den avancerade omvårdnaden, dvs. kunde göra bedömningar och ha djupare samtal med patienter. 
Potter, et al. (2010) och Saccomano och Pinto-Zipp(2011) har i sina studier visat skillnad i hur 
omvårdnad utförs av sjuksköterska och omsorgspersonal. Sjuksköterskor försöker alltid att skapa en 
helhetsbild av patienten även om det enbart är ett blodtryck som mäts medan omsorgspersonal gör 
just det, tar bara blodtrycket. Därför är det effektivt att utföra delegeringar så att sjuksköterskor får tid 
till att göra bedömningar. Enligt Norell, Ziegert och Kilhgren (2012) så var mer än hälften av 
omvårdnaden delgerad till omsorgspersonal oavsett om vårdtagaren bodde hemma eller på ett 
vårdboende. För att kvaliteten på omvårdnaden ska vara god så är det viktigt med kommunikation 
enligt White, M. J., Gutierrez, A., Davis, K., Olson, R. och Mclaughlin, C. (2011). Walsh, et al. (2013) 
såg i sin studie att sjuksköterskor upplevde en farhåga att om för mycket delegeras så minskas antalet 
sjuksköterskor och därmed så skulle vårdkvaliteteten sjunka. Det kunde yttra sig i ökad depression, 
mer oro, mer tid i sängen och ökad inkontinens hos vårdtagarna på sjukhemmet. 
För att säkra vårdkvaliteten vid delegering så behövs en helhetssyn som en Omvårdnadskonsult kan ha 
av en verksamhet. Det ingår i uppdraget som omvårdnadskonsult att sköta planering och förvaltning 
av en verksamhet. Dels genom att hålla i utbildning eller skapa utbildningsmaterial kring basal 
omvårdnad för omsorgspersonal och skapa rutiner och riktlinjer som förhindrar inkontinens och ökat 
läkemedelsbehov på grund av oro och depression (Farily, et al. 2005; Gerish, et al. 2013; Kennedy, et 
al. 2011; McSherry, et al. 2005; & Stevensson, et al. 2011).  
Eftersom sjuksköterskan inte får delegera bedömningar, prioriteringar och åtgärder så är det en 
begränsning i vad som får delegeras. Men att frigöra den tid som en delegering innebär för 
sjuksköterskor leder till att de får ägna sig åt avancerad omvårdnad som bedömningar ingår i kan leda 
till mindre besök på vårdcentraler och akutmottagningar. 
Det som skulle behövas studeras är hur mycket tid som frigörs av en delegering och vad den frigjorda 
tiden används till. Det kan ju vara så att fler delegeringar leder till fler avvikelser som sjuksköterskan 
behöver lägga tid på för att bedöma om det finns medicinska risker för vårdtagaren vilket kräver i sin 
tur åtgärder. 

10.2.6.Att arbeta med delegeringar 
Sjuksköterskorna har liknande erfarenhet av att hantera delegering. Personen som skrivit en 
delegering bedöms utifrån vad resultatet visar på provet även utifrån förmågan att ta ansvar och visa 
förståelse för vad som delegerats. Sjuksköterskorna hade svårt att göra uppföljningar beroende på 
tidsbrist och antalet delegeringar som de skrev. Enligt HSL §7 så får inte delegeringar ske 
slentrianmässigt, för att lösa brist på personal och av ekonomiska skäl. Det leder till att sjuksköterskor 
inte ser hur författningar och verklighet kan vara förenliga med varandra. 
Skapandet av rutiner kring delegering är inte enkelt och självklart. Det beror på att författningar som 
styr över delegeringar är skrivna i termer som god och säker vård. Så är det formulerat i 
Hälsosjukvårdslagen (SFS 1982:763), Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Delegering av 
arbetsuppgifter inom Hälso- och sjukvård och tandvård(SOSFS 1997:14). Enligt Snyder et al. (2004) så 
trycker både ANA och NCSBN på vikten av sjuksköterskans förmåga att kunna övervaka och utvärdera 
hur en delegering sköts. Reinhard et al. (2006) kunde se att det inte fanns någon lista på vad som får 
delegeras och att utvärderingar krävdes även om det inte fanns något stöd för det i gällande 
författningar. Om rutiner, riktlinjer och utbildningen vid en delegering var tydliga så kunde en 
undersköterska hållas ansvarig om fel begick vid exempelvis felaktig medicingivning. Det ledde till att 
NCSBN påpekade 2016 att riktlinjer för delegering behöver förtydligas för att det ska vara effektivt att 
delegera och patientsäkert. Enligt resultatet i Mitty et al. (2007) skulle sjuksköterskan hålla 
kontinuerligt i utbildning för omsorgspersonalen för att delegeringen skulle var säker. Det framkom 
även att bedömning och utvärderingar att patientens tillstånd enbart fick göra av en sjuksköterska och 
kunde därmed inte delegeras. 
Underförstått så följde sjuksköterskorna rutinerna för en delegering men de tog inte något stöd i 
rutiner och författningar när det skulle bedöma om en person kan sköta en delegering patientsäkert. 
De grundade beslutet på den erfarenhet de hade av att delegera. Det kunde även McMullen et al. 
(2015) se i sitt resultat, vilket ledde till att sjuksköterskorna delegerade för mycket eller för lite. Det 
som avgjorde om en delegering var säker var kommunikationen mellan sjuksköterskan och den som 
fick delegeringen. I Sverige är det den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) som ska enligt 24 § 
HSL säkerställa att delegeringar utförs patientsäkert. Funktionen som (MAS) infördes i samband med 
ädelreformen för att säkerställa den medicinska kompetensen i kommunen eftersom det inte finns 
någon läkare anställd i kommunen som kan ta det medicinska ansvaret. Munroe (2003) kunde se att 
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fel begicks av tre orsaker när de var kopplade till omsorgspersonalen: de hade inte fått rutiner, de 
följde dem inte eller så rapporterade de inte tillbaka till sjuksköterskan vid ändra hälsotillstånd hos 
patienten. Därför är det viktigt att arbeta med kommunikationen, kontinuiteten och ha en bra relation 
mellan sjuksköterska och omsorgspersonal. Craftsman Gransjö (2015) fick fram i sin 
doktorsavhandling att omsorgspersonal fortsatte att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter 
utan giltigt delegering av pliktkänsla mot vårdtagaren som de ansvarade för. Så frågan är hur stor 
påverkan har en indragen delegering. Fick personen som blev av med delegeringen andra 
arbetsuppgifter, ta hjälp av en kollega med läkemedelsgivning och hur påverkades sjuksköterskan? Det 
skulle vara intressant se i kommande studier. Även skulle det vara intressant att se vad som händer 
med de medicinska avvikelserna om sjuksköterskorna får tid att göra de uppföljningar som de enligt 
lag är skyldiga att utföra en gång per år. 

10.2.7.Att uppleva trygghet 
Enligt sjuksköterskornas erfarenhet så skapades trygghet genom god kommunikation med 
omsorgspersonalen och att de hörde av sig till sjuksköterskan när en ordination inte stämde eller 
vårdtagarens hälsotillstånd förändrades. Den här kommunikationen tog sjuksköterskorna inte för 
givet utan arbetade med att förbättra hela tiden. 
 För att ha ett gott samarbete och god kommunikation så önskar sjuksköterskor ett tydligt ramverk för 
delegering det har Thompson (2012), Potter et al. (2010) och Reinhard (2010) kunnat få fram i sina 
studier. Det som också påverkar kommunikationen är hur aktiv en sjuksköterska är i kontakten med 
omsorgspersonalen. Så länge sjuksköterskan är aktiv i kontakter och håller i utbildningar kontinuerligt 
så förbättras kunskapsnivån hos omsorgspersonalen. Det har Ödegård och Andersson (2006) kunnat 
visa i sin studie. 
Grunden till patientsäkerhet är att kommunikationen är god enligt Anthony och Vidal (2010). När 
informationen går att tolkas och återkopplingen mellan sjuksköterska och omsorgspersonal fördröjs så 
fördröjs även vården för patienten. Det är även viktigt att ha en bra balans mellan rutin och 
anpassningsförmågan. Därför är det viktigt att förklara tanken bakom en delegering. Kommunikation 
bygger på förtroende vilket är en förutsättning för en god relation. Det anser även Jones (2006) som 
också påpekar att tydlig information minskar missförstånd och förtydligar ansvarsfördelningen. 
Sjuksköterskan kan som omvårdnadskonsult arbeta med att coacha vid enstaka tillfällen men även ge 
utbildning i större grupper. Då coachning är en del av delegering. Om sjuksköterskan enligt Bittner 
och Gravlin (2009) tar hänsyn till omsorgspersonalens kunskapsnivå, erfarenhet och patientens 
tillstånd så blev en delegering mer säker. Sjuksköterskan tog här hänsyn till de 5 rätten: rätt uppgift, 
rätt orsak, rätt person, rätt rutin och rätt övervakning/utvärdering. Även White et al. (2011) fick fram i 
sitt resultat att god kommunikation är en förutsättning för att ha hög kvalitet i vården. När 
sjuksköterska och undersköterska förstod varandras roller så skapades ett gott samarbete. När 
samarbetet brister så beror det ofta på kulturen på arbetsplatsen, bristande kommunikation och 
rollförvirring enligt Johnson et al. (2015). Enligt HSL § 24 så är det den medicinskt ansvariga 
sjuksköterskan som ska se till att det finns rutiner när patientens behov kräver att en läkare eller 
annan hälso- och sjukvårdspersonal ska kontaktas för en bedömning. Här kan en omvårdnadskonsult 
arbeta med att förtydliga och informera om de riktlinjer och rutiner som är aktuella och ha en ständig 
dialog om vad som fungerar bra vad som behöver förbättras i samarbetet mellan sjuksköterska och 
omsorgspersonal. Exempelvis är vägarna för information så bra att alla förstår de riktlinjer som gäller. 
Det som skulle vara intressant att undersöka är hur kommunikation kan påverka avvikelser och deras 
allvarlighetsgrad. Beror avvikelserna på otydliga riktlinjer, att de är dåligt förmedlade eller att det inte 
finns en pågående dialog mellan sjuksköterska och omsorgspersonal kring vad en delegering innebär? 
 

11.Konklusion 
Sjuksköterskor delegerar på liknande sätt även om de inte refererar till gällande rutiner och 
författningar. De delegerar för att överföra arbetsuppgifter till omsorgspersonal så att de själva få mer 
tid för bedömningar. Sjuksköterskorna saknar tid för utvärdering och rutiner för hur indragning av 
delegering ska gå till. Det leder till att sjuksköterskor ser en svårighet i att följa gällande lagar och för 
fattningar. Under varje arbetspass så arbetar de som Omvårdnadskonsulter utan att vara medvetna 
om det när coachar omsorgspersonal de gånger som de rådfrågas om behandling vid patientens 
förändrade hälsotillstånd. De ser sig mer som mentorer eller pedagoger. Det går att göra delegeringar 
mer säkra med hjälp av vårdplaner och de fem rätten: rätt uppgift, rätt orsak, rätt person, rätt rutin 
och rätt övervakning/utvärdering. Det behövs en dialog kring godkännande av delegering som grundar 
sig på den enskilda sjuksköterskans bedömning, aktuella rutiner och författningar. Det behövs även en 
dialog kring pressen på sjuksköterskor att delegera och omsorgspersonalens plikttrogenhet som leder 
till att de utför hälso- och sjukvårdsuppgifter utan giltig delegering. Det är svårt att diskutera 
delegeringar då det inte handlar om rätt och fel i första hand utan vad är en god och patientsäker vård. 
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12.Kliniska Implikationer 
Den här studien visar ett resultat där delegeringsprocessen har en förbättringspotential både för den 
enskilde sjuksköterskan och för organisationen. 
 

1. Att fokusera på patientsäkerheten – med en bra rutin och checklista så kan sjuksköterskans 

bedömning stärkas att en delegering är patientsäker. 

 

2. Att delegera mot sin vilja – när innebörden av en delegering blir mer känt hos 

omsorgspersonalen och deras chefer så blir bilden av en delegering mer realistisk och det kan 

minska antalet tillfällen när sjuksköterskan delegerar mot sin vilja. 

 

3. Att prioritera omvårdnaden – synen på en delegering bör ändras så att det ses som ett sätt att 

frigöra mer tid för sjuksköterskan för att utföra mer avancerad omvårdnad och inte bara 

lämna över hälso- och sjukvårdsuppgifter till omsorgspersonal. 

 

4. Att arbeta med delegeringar – det behöver skapas en rutin för hur en delegering ska följas upp 

mellan provtagningstillfällen och den årliga förlängningen av en delegering, samt hur en 

indragning av en delegering ska gå till. Det för att lättare kunna följa gällande lagar och 

författningar. 
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Bilaga 1 
Information om forskningsstudie 

Sjuksköterskors erfarenhet av delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter till 
omsorgspersonal i två kommuner 

 
Till verksamhetschef för Hälso- och Sjukvård i kommunen. 
Med det här brevet framförs en önskan om tillstånd att genomföra intervju med sjuksköterskor och 
sjuksköterskor hos er som ett led i studien ”Sjuksköterskors erfarenhet av delegering av hälso- och 
sjukvårdsuppgifter till omsorgspersonal i kommun”. Studien är ett underlag för examensarbete på 
avancerad nivå i omvårdnad vid Högskolan i Jönköping distriktssköterskeutbildning. 

 
Syfte med studien är att belysa sjuksköterskors och sjuksköterskors erfarenhet av delegering av hälso- 
och sjukvårdsuppgifter till omsorgspersonal i hemsjukvård. Erfarenheterna kommer att hämtas in 
genom intervjuer med 6 stycken sjuksköterskor eller sjuksköterskor från er enhet. Intervjun kommer 
att innehålla öppna frågor om delegering och deltagarens erfarenhet kring dessa. Intervjun kommer 
att spelas in och sen skrivas ut. All information kommer att hanteras konfidentiellt så att inga 
obehöriga kommer att få ta del av intervjumaterialet. Deltagarna har rätt att ta en paus och/eller 
avsluta intervju när så önskas utan att behöva förklara varför. 
Kontakt 
Jag kommer att inom kort följa upp detta brev med ett telefonsamtal. 
Med vänlig hälsning: 
Henrik Hilding 
Högskolan i Jönköping 
E-post: henrik.hilding10@gmail.com 
Mobiltelefon: 070- 81 05 307 
Handledare: Malin Lindroth , Lektor på Hälsohögskolan i Jönköping, malin.lindroth@ju.se 
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Bilaga: Tillståndsblankett 
Bilaga 2 

Information om forskningsstudie 
Sjuksköterskors erfarenhet av delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter till 

omsorgspersonal i två kommuner 
 
Till dig som utför delegeringar inom hemsjukvården 
Förfrågan om att medverka i en intervju. 
Jag är student som går på distriktssköterskeutbildningen, Hälsohögskolan i Jönköping.  Mitt 
examensarbete handlar om distriktssjuksköterskors erfarenheter av delegering av hälso- och 
sjukvårdsuppgifter till omsorgspersonal. Jag planerar att genomföra intervjuer med sjuksköterskor i 
två olika kommuner. Verksamhetschef för hemsjukvården i kommunen har gett sitt medgivande att 
intervjuer får genomföras. Det här brevet är en förfrågan om du vill medverka i den här studien. Om 
du väljer att delta så kommer jag att intervjua dig vid ett tillfälle på en plats som du själv väljer. 
Intervjun kommer att spelas in.  Frågorna under intervjun handlar om delegering till 
omsorgspersonal, och jag är intresserad av dina erfarenheter inom detta område. Jag kommer att 
kontakta dig inom ett par veckor och fråga om du vill medverka i studien. Det är frivilligt att delta och 
du har rätt att avbryta intervjun när du vill, utan att förklara varför. Allt material behandlas 
konfidentiellt och när resultatet presenteras kommer ingen enskild person att kunna identifieras. 
Kontakt 
Om du har frågor så är du välkommen att ringa: 0708-10 53 07 
Med vänlig hälsning Henrik Hilding 
Min handledare: Malin Lindroth, Lektor, Hälsohögskolan i Jönköping, malin.lindroth@ju.se  
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Demografiska frågor: 
1. När tog du examen? 
2.Hur Länge har du arbetat som sjuksköterska/sjuksköterska? 
3.Hur många delegeringar utför du varje år? 
Intervjuguide: 
4. På vems initiativ genomför du delegering? 
5. Hur ser stegen ut när du delegerar? 
6. Hur upplever du att du kan följa de lagar och riktlinjer som styr? 
-Vad skulle underlätta dig att följa författningarna? 
7. Upplever du dig ha tillräckligt med kompetens och erfarenhet för att delegera hälso- och 

sjukvårdsuppgifter? 
-t.ex. Första gången du delegerade. 
8. Upplever du att personer som du delegerar alltid har tillräcklig reell kompetens? 

-Vad gör du om de inte har tillräcklig reell kompetens? 
9. Upplever du att du har möjlighet att följa upp? 
10. Hur går en indragning av en delegering till? 
11. Av vilken anledning skulle du dra in en delegering? 
- Hur skulle du genomföra samtalet med den berörda ? 
12. Vad ser du för fördelar med en delegering? 

-Ur ett sjuksköterskeperspektiv 
-Ur ett patientperspektiv 
-Ur ett omsorgspersonalperspektiv 
13. Vad ser du för nackdelar med delegering? 
-Ur ett sjuksköterskeperspektiv 
-Ur ett patientperspektiv 
-Ur ett omsorgspersonalperspektiv 
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Bilaga 4 

EGENGRANSKNING VID EXAMENSARBETEN 

 

Examensarbetets titel: Sjuksköterskans erfarenhet av delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter till 
omsorgspersonal i två kommuner 

 

Student/studenter: Henrik Hilding 

Handledare: Malin Lindroth 

 

1.Kan projektet innebära någon eller några av följande nackdelar för deltagaren (patient, försöksperson, 
informant)? Ja Tveksamt Nej 

a/                             Medicinsk risk 

b/                            Smärta 

c/                            Hot mot personlig integritet 

d/                           Annat obehag 

2.Kan det garanteras att deltagarna inte kan identifieras i resultatredovisningen? 
 

3.Är deltagandet i projektet frivilligt?          

4.Kan en deltagare när som helst och utan angivande av skäl avbryta sitt deltagande? 

 5.Innebär studien att personregister upprättas - om ja - vem ansvarar för registret och till vem anmäls 
registret? 

 

....................................................................... 
(registeransvarig person) 

6.Hur är den skriftliga informationen utformad?  
a/Beskrivs projektet så att deltagarna förstår dess uppläggning och syfte. (Inga fackuttryck, klar 
svenska) 

b/ Framgår det att vården eller andra insatser inte påverkas av beslut om att medverka eller avstå från 
medverkan? 

c/ Framgår det att vården eller andra insatser inte påverkas om deltagaren avbryter sin medverkan? 

7. Erbjuds försökspersonerna att ta del av forskningsresultatet? 

 
Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Jönköping den 160524 

 

Henrik Hilding................................. Malin Lindroth................................................... 
Student/studenter                     Handledare 

 
 


