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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som ges i patientens bostad eller motsvarande och 
omfattar medicinska insatser, rehabilitering, habilitering och omvårdnad. Allt mer avancerad sjukvård 
sker idag i patienternas hem där icke legitimerad personal utför en stor del av omvårdnadsuppgifterna. 
Flera medicinska uppgifter delegeras av distriktssköterskorna till den icke legitimerade personalen. 
Distriktssköterskan ska arbeta utifrån säker vård, vilket är en av kärnkompetenserna i 
distriktssköterskans profession. Ett sätt att uppnå detta är att guida och undervisa icke legitimerad 
personal.   
Syfte: Att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter inom 
hemsjukvård.  
Metod: Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats användes. Totalt 14 distriktssköterskor 
intervjuades med hjälp utav semistrukturerad intervjuguide. Kvalitativ innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundman (2004) användes för att studera det insamlade intervjumaterialet.  
Resultat: Analysen av det insamlade intervjumaterialet ledde fram till tre kategorier; Fördelaktigt för 
patient, vårdpersonal och distriktssköterska, Beroende av kompetens och engagemang och Komplex 
arbetsuppgift, samt åtta subkategorier.  
Slutsats: Hemsjukvård fungerar inte utan delegering till vårdpersonal. Delegeringsprocessen kräver 
tid och resurser men är samtidigt något som distriktssköterskorna är positiva till. För att säkerställa 
patientsäkerheten vid delegeringar krävs utbildad vårdpersonal, tid för utbildning av vårdpersonal samt 
tydliga delegeringsrutiner.  
 
Nyckelord: Delegeringsprocess, Kvalitativ innehållsanalys, Omvårdnad, Säker vård, Vårdpersonal 



  
 

 

Summary 

 
Background: Home healthcare is healthcare provided in patient's home or equivalent and includes 
medical interventions, rehabilitation, habilitation and nursing. More advanced healthcare is taking 
place in patients' homes where non-registered staff perform large parts of nursing tasks. Several medical 
tasks are delegated by district nurses to non-registered staff. District nurses' work should be based on 
safe care, which is one of the competencies of the district nurse's profession. One way to accomplish this 
is to guide and educate non-registered staff.  
Aim: To illuminate district nurses' experiences of delegating health care tasks in home healthcare. 
Methods: A qualitative interview study with inductive approach was used. Total 14 district nurses were 
interviewed with help of a semi-structured interview guide. Qualitative content analysis according to 
Graneheim and Lundman (2004) was used to study the interview material.  
Results: The analysis led to three categories; Advantageously for patient, unlicensed personnel and 
district nurse, Dependent of competence and commitment, and Task complexity, and eight 
subcategories.  
Conclusions: Home healthcare doesn’t work without delegation to unlicensed personnel. The 
delegation process is something that requires time and resources, but something that district nurses are 
in favour of. To ensure patient safety at delegations, trained healthcare personnel, time for training of 
healthcare personnel and clear delegation routines are required.  
 
Keywords: Delegation process, Nursing Care, Qualitative content analysis, Safe care, Unlicensed 
personnel  
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Inledning 

Medellivslängden har under flera år ökat och enligt inspektionen för vård och omsorg beräknas det 
finnas mer än miljon människor över 80 år i Sverige år 2045, jämfört med dagens 530 000 
(Inspektionen för vård och omsorg, 2016; Socialstyrelsen, 2019).  Även i övriga världen ses ökning av 
den äldre befolkningen där en dubblering av antalet äldre förväntas stiga från år 2000 till 2050 (World 
Health Organisation, 2017). Som naturlig del av utvecklingen är det fler äldre som insjuknar i kroniska 
sjukdomar, vilket leder till ökat behov av hälso- och sjukvård. Många äldre vill vårdas hemma och den 
hälso- och sjukvård som bedrivs i patientens egna bostad kallas hemsjukvård. Kortare vårdtider och 
snabbare utskrivningar från slutenvården ställer höga krav på vården och omsorgen inom kommunal 
hemsjukvård (Inspektionen för vård och omsorg, 2016; Socialstyrelsen, 2019). 

Inom kommunal hälso- och sjukvård är det sjuksköterskan som har det yttersta ansvaret 
för patientens omvårdnad men majoriteten av det patientnära omvårdnadsarbetet utförs av icke-
legitimerad personal. Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter från sjuksköterska till icke 
legitimerad personal är vanligt och en förutsättning för att vården ska kunna bedrivas i patientens hem. 
Kvalificerade hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver kompetens och stort kunnande, såsom 
läkemedelshantering utförs självständigt av icke legitimerad personal (Corazzini, Andersson, Rapp, 
Mueller, McConnell, & Lekan, 2010; Bystedt, Eriksson & Wilde-Larsson, 2011). 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård upplever att 
patientsäkerheten kan äventyras på grund av brist på sjuksköterskor och bristande kunskap och 
utbildning hos icke legitimerad personal (Berland, Holm, Gundersen & Bentsen, 2012). Hur 
delegeringsförfarandet går till kan vara avgörande för kvaliteten och säkerheten för den enskilda 
patienten. 
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Bakgrund  

Hemsjukvård 
Socialstyrelsens definition av hemsjukvård är hälso- och sjukvård som ges i patientens bostad eller 
motsvarande och som är sammanhängande över tid. Hemsjukvård utförs både i ordinärt boende, 
särskilt boende, daglig verksamhet och dagverksamhet. Med hemsjukvård omfattas medicinska 
insatser, rehabilitering, habilitering samt omvårdnad. Hälso- och sjukvårdsuppgifter utförs av 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt icke legitimerad personal med delegering 
(Socialstyrelsen, 2017). Sedan Ädelreformen trädde i kraft 1992 ansvarar kommunerna för viss hälso-
och sjukvård avseende vård av äldre och personer med funktionsnedsättning. Det innebär att 
kommunerna har ett hälso- och sjukvårdsansvar inom omvårdnad, rehabilitering och habilitering. 
Däremot omfattar inte kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar läkarinsatser. Skillnader förekommer 
kommuner emellan gällande ansvarsfördelning av hemsjukvården i det ordinära boendet. 
Förekommande avgränsningar kan vara att hemsjukvården endast ansvarar för patienter över en viss 
ålder, eller endast för hemsjukvård om det föreligger ett långvarigt vårdbehov (Socialstyrelsen, 2008). 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), ska kommunen erbjuda hälso- och sjukvård av god 
kvalité till personer som har behov av hemsjukvård.  
  Vård och omsorg inom hemsjukvård har blivit mer och mer avancerad. Arbetsuppgifter 
som tidigare utfördes inom slutenvård hanteras nu i patientens hem (Socialstyrelsen, 2008; Furåker, 
2012). Denna förändring har lett till ökad arbetsbelastning och ett ökat behov av kompetens hos 
hemsjukvårdens personal. Majoriteten av den grundläggande omvårdnaden i patientens hem utförs av 
icke legitimerad personal, med olika grad av utbildning och erfarenhet. Utrikesfödda har stor betydelse 
för äldreomsorgen.  År 2017 arbetade ca 150 00 människor inom vård och omsorg med äldre, varav 28 
procent var utrikesfödda. Samtidigt har det uppmärksammats att språklig kompetens kan påverka 
vårdkvalitén och patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2019). För att den avancerade hemsjukvården skall 
vara av god kvalité måste flera yrkesgrupper samarbeta och sjuksköterskan spelar viktig roll i detta 
arbete (Socialstyrelsen, 2008). Att som distriktssköterska vara tillgänglig för icke legitimerad personal 
främjar samarbetet, stärker känslan av att vara ett team och ökar tryggheten för både patient och 
personal (Gransjön Craftman, Von Strauss, Rudberg & Westerbotn, 2012). 

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 
Hemsjukvården fungerar inte utan delegering till icke legitimerad personal. Orsaken är att det inte finns 
tillräckligt med tid eller resurser för sjuksköterskor eller distriktssköterskor att själva utföra alla hälso- 
och sjukvårdsuppgifter som patienten är i behov av. Delegering anses därmed vara nödvändigt 
(Socialstyrelsen, 2008; Corazzini et al., 2010; Bystedt et al., 2011; Gransjön Craftman et al., 2012; 
Gransjön Craftman, Grape, Ringnell & Westerbotn 2016). Den vanligaste uppgiften som delegeras till 
icke legitimerad personal är överlämnande av läkemedel. Andra vanligt förekommande uppgifter är 
insulingivning, spolning av kateter, administrering av ögon- och örondroppar, sårvård och benlindning 
(Furåker, 2012). Tidigare forskning visar att delegering till icke legitimerad personal frigör tid för 
sjuksköterskan att utföra mer avancerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Att överlämna läkemedel i 
samband med måltid upplevs naturligt och kan ge kontinuitet för patienten. Utförs delegeringen på 
korrekt sätt kan det stärka den icke legitimerade personalen i sin yrkesroll (Corazzini et al., 2010; 
Gransjön Craftman et al., 2012; Lee, Beanland, Goeman, Johnson, Thorn, Koch & Elliott, 2015). 
  Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i Sverige regleras av Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård 
(SOSFS 1997:14). Det innebär att delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter kan ske utav en person 
inom hälso-och sjukvården som har formell kompetens för en medicinsk arbetsuppgift, och som sedan 
överlåter denna uppgift till någon person som saknar formell kompetens. Personen som blir delegerad 
har istället reell kompetens för den aktuella arbetsuppgiften. Delegeringen är personlig, gäller i högst 
ett år och måste sedan förnyas. Vid delegering tillhör den person som mottagit delegerad arbetsuppgift 
hälso- och sjukvårdspersonal. Delegering ska inte ske på grund av ekonomiska skäl eller ersätta brist på 
personal med formell kompetens och ska endast ske om det är förenligt med säker och god vård (SOSFS 
1997:14).  Den som delegerar och den som tar emot delegering har båda ett yrkesansvar i 
delegeringsförfarandet. Den som delegerar ansvarar för att mottagaren är reellt kompetent för den 
arbetsuppgift som överlåts och den som tar emot delegeringen ansvarar för hur arbetsuppgiften utförs 
(SFS 2010:659). 

Vid användning av medicintekniska produkter ska verksamhetschefen bedöma vilken 
utbildning och kompetens som krävs gällande utbildningsansvar, förskrivning och utlämning. 
Verksamhetschefen ska även utse vem som är anmälningsansvarig och vem som ska ta fram skriftliga 
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anvisningar. Den hälso- och sjukvårdspersonal som ska använda och hantera medicintekniska 
produkter måste ha kunskap om produkternas funktion, riskerna och hanteringen av produkterna samt 
vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa vårdskadors omfattning när negativ händelse inträffat 
(SOSFS 2008:1). 
  Förutom Socialstyrelsens föreskrifter ska den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i 
kommunen upprätta lokala riktlinjer, vilket innebär att vad som får delegeras varierar mellan olika 
kommuner. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ansvarar för att patienten får god och säker vård, 
vilket bland annat innebär att skapa rutiner och riktlinjer som leder till att delegering av hälso- och 
sjukvårdsuppgifter är förenligt med patientsäkerheten (SOSFS 1997:14).  Hälso- och sjukvårdsuppgifter 
kan utföras av patienten själv, eller av någon i dess närhet utan att delegering krävs. I dessa fall är det 
den legitimerade behandlande yrkesutövaren som gör bedömning av om hälso- och sjukvårdsåtgärder 
kan utföras som egenvård. Bedömning om egenvård måste ske i samråd med patienten och utifrån behov 
av trygghet och säkerhet. Som del av bedömningen ska det ingå en riskanalys. Framkommer det att 
egenvården kan innebära risk för att patienten skadas får åtgärden inte bedömas som egenvård (SOSFS 
2009:6). 

Distriktssköterskans profession 
I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen finns det 
beskrivet att distriktssköterskans arbete ska präglas utav etisk och holistiskt förhållningssätt, samt att 
arbetet ska ske utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Kompetensbeskrivningen utgår från fyra 
vetenskapsfält; omvårdnad/vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap, samt pedagogik 
och ledarskap. Distriktssköterskan ska både fungera som patientens företrädare och ansvara för att 
samordna patientens vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2019). 

Distriktssköterskan ska ha god förmåga av att arbeta självständigt, men förväntas även 
ha kunskap av att arbeta i team och av att leda omvårdnadsarbetet. Ledarskap innefattar förmåga att 
organisera, bygga relationer och samordna insatser. Även grupprocesser, pedagogik och 
samtalsmetodik är viktiga kunskapsområden för att främja gott ledarskap. Distriktssköterskan ska ha 
förmåga att anpassa lärande och handledning efter individens behov (Svensk sjuksköterskeförening, 
2019). Det är av stor vikt att distriktssköterskan besitter tillräckligt med arbetslivserfarenhet och 
kunskap för att leda, undervisa, informera samt delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till icke 
legitimerad personal, då välfungerande ledarskap och teamarbete beskrivs öka patientsäkerheten 
(Josefsson & Peltonen, 2015).  

Inom hemsjukvård kan distriktssköterskan befinna sig långt ifrån patienten och är 
därmed beroende av de observationer och bedömningar som icke legitimerad personal utför.  När icke 
legitimerad personal mottagit delegering har de samma ansvar som legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal när uppgiften utförs. Det åligger även rapporteringsskyldighet när patienten uppvisar 
tecken på ohälsa (Socialstyrelsen, 2008). Icke legitimerad personal har inte alltid tillräckligt med 
kunskap för att bedöma vilka åtgärder som krävs när de möter något avvikande (Andersson, Frank, 
Willman, Sandman & Hansebo, 2018). Sjuksköterskor beskriver att de har liten kontroll över 
omvårdnadspersonalen arbetssituation och kompetensnivå (Furåker, 2012).  Ständigt samarbete 
mellan distriktssköterskan och den icke legitimerade personalen är nödvändigt. Hur distriktssköterskan 
undervisar och informerar personalen om vilken vård patienten ska ha kan vara avgörande för den 
patientnära omvårdnadens kvalité (Gransjön Craftman et al., 2012; Furåker, 2012). 

Teoretisk förankring- säker vård 
Sjukvård är en komplex verksamhet och flera nationella undersökningar har påvisat betydande problem 
relaterade till säkerhet och kvalité. Quality and safety education for nurses (QSEN) har utformat sex 
kärnkompetenser som alla sjuksköterskor ska arbeta utifrån, i syfte att förbättra vårdkvalitén och 
patientsäkerheten. En av kärnkompetenserna är säker vård, vilket innebär att initiera och medverka till 
god patientsäkerhet (Cronenwett et al., 2007). Enligt Cronenwett et al (2007) kan säker vård definieras 
som att minimera risk för skada hos patient och personal genom systematisk effektivitet och individuell 
prestation. Distriktssköterskan måste besitta kunskap om risker som kan ske och arbeta på ett sådant 
sätt att risken för skada blir så liten som möjligt. För att vården ska bli säker krävs följsamhet av 
riktlinjer, rutiner, evidensbaserad kunskap och samarbete med andra professioner (Cronenwett et al., 
2007; Öhrn, 2014).  Ett sätt att uppnå detta är att leda och undervisa icke legitimerad personal. 
Distriktssköterskan ansvarar för att patientens läkemedelshantering är säker och vid delegering ska en 
individuell bedömning om mottagarens kompetens utföras, med beaktande av patientsäkerheten 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2019). Efter att delegering utfärdats åligger även ett uppföljningsansvar, 
vilket innebär att sjuksköterskan ska följa upp att uppgiften utförs på ett korrekt sätt och därmed är 
patientsäker (Socialstyrelsen 2008).  Om det visar sig att ett delegeringsbeslut inte är förenligt med god 
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och säker vård ska beslutet omedelbart återkallas (SOSFS 1997:14).  I en tidigare studie beskriver 
sjuksköterskor att de i teorin har rätt att neka delegering, men att det i praktiken upplevs svårt då 
organisationens uppbyggnad kräver att det finns delegerad icke legitimerad personal (Gransjön et al., 
2016).  

Enligt patientsäkerhetslagen ska hälso- och sjukvårdspersonal bidra till hög 
patientsäkerhet (SFS, 2010:659). Patientsäkerhet innebär att patienten skyddas mot skador som kan 
uppkomma under vårdtiden (Cronenwett et al., 2007). För att uppnå hög patientsäkerhet är hälso- och 
sjukvårdspersonal skyldiga att arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, rapportera när 
det finns risk för vårdskada samt endast delegera arbetsuppgifter när det är förenligt med kravet på god 
och säker vård (SFS, 2010:659). Säker vård är ett komplext område och det finns flera olika orsaker till 
att patienter drabbas av vårdskada. De vanligaste avvikelserna inom kommunal hälso- och sjukvård är 
läkemedelsrelaterade. Det kan handla om feldosering, att doser glöms bort eller att läkemedel förväxlas. 
Dessa avvikelser kan leda till allvarliga konsekvenser och vårdskada för den drabbade (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2017). Inom kommunal verksamhet utförs stor andel hälso- och 
sjukvårdsuppgifter av delegerad icke legitimerad personal. Brister i organisationen och den höga andel 
delegeringar anses vara riskfaktor och möjliga orsaker (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). 
Sjuksköterskans arbete för säker vård innefattar bedömning av eventuella risker patienten kan utsättas 
för.  Risker kan uppstå vid bristande kompetens. I sjuksköterskans profession ingår bedömning av den 
egna kompetensen, men även en värdering av övrig hälso- och sjukvårdspersonals förmåga att utföra 
säker vård (Cronenwett et al., 2007). 

Syfte 

Studiens syfte var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att delegera hälso- och 
sjukvårdsuppgifter inom hemsjukvård. 

Material och metod 

Design 
För att besvara studiens syfte har en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats använts. Enligt Polit 
och Beck (2014) är denna metod lämplig när aktuell kunskap vill synliggöras inom ett 
omvårdnadsrelaterat område. Vid induktiv ansats är det deltagarnas levda erfarenheter av fenomenet 
som efterfrågas och slutsatser presenteras utifrån insamlade data. 

Urval och datainsamling  
För att få kunskap om det specifika syfte som ligger till grund för studien användes lämplighetsurval 
med inklusionskriterier. Enligt Polit och Beck (2014) är denna metod lämplig när målet är att uppnå ett 
så trovärdigt resultat som möjligt. Urvalet var distriktssjuksköterskor och inklusionskriterier som 
användes var att deltagarna skulle ha minst ett års yrkeserfarenhet inom hemsjukvård samt besitta 
erfarenhet av delegering till icke legitimerad personal.  Sammanlagt deltog 14 distriktssköterskor, 
verksamma i tre olika kommuner i södra Sverige, i studien. Deltagarna i studien bestod utav tre män 
och elva kvinnor mellan 26 - 64 år. Deras yrkeserfarenhet inom kommunal hemsjukvård varierade 
mellan två och 25 år och antal utförda delegeringar skiftade mellan 20 och 200. Bakgrundsvariabler på 
deltagarna presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1. Urval, bakgrundsvariabler för deltagare (n=14) 
 

DSK n Kön Ålder Yrkeserfarenhet Delegeringar/år 

D 1 K 46-50 år 25 år 200  
D 2 K 41-45 år 6 år 30 
D 3 K 36-40 år 2 år 40 
D 4 K 26-30 år 3 år 50-60 
D 5 K 36-40 år 4 år 120 
D 6 K 36-40 år  15 år 20 
D 7 M 31-35 år 4 år 20 
D 8 K 61-65 år 19 år 140 
D 9 M 36-40 år 9 år 50 
D 10  M 31-35 år 10 år 25 
D 11 K 56-60 år 14 år 40 
D 12 K 41-45 år 5 år 100 
D 13 K 46-50 år 10 år 70 
D 14 K 26-30 år 9 år 50 

 
Telefonkontakt med verksamhetschefer för distriktssköterskor i tre olika kommuner togs. Information 
om studiens syfte gavs till verksamhetschefen, samt förfrågan om att genomföra intervjuer med 
distriktssköterskor. Efter muntligt godkännande skickades informationsbrev om författarna och 
studiens syfte (Bilaga 1) till verksamhetschefen som i sin tur skickade ut informationsbrev med förfrågan 
om deltagande (Bilaga 2) till distriktssköterskor. Elva distriktssköterskor återkopplade efter att 
informationsbrev skickats ut. Då inte tillräckligt många hörde av sig tog en av författarna personlig 
kontakt med tre distriktssköterskor. Dessa tre distriktssköterskor hade fått informationsbrev via mail 
med förfrågan om deltagande, och fanns med på maillista som författaren hade tillgång till. De tre första 
på maillistan kontaktades. Samtliga tre som tillfrågades valde att delta. 

Som datainsamlingsmetod valdes semistrukturerad intervju, vilket innebär att 
förbestämda och öppna frågor ställs. Frågorna behöver inte ställas i någon speciell ordning och utrymme 
ges för lyhördhet och ytterligare frågor kring det valda ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014). En 
intervjuguide (Bilaga 3) användes och frågor som ingick var exempelvis: ”Vad har du för erfarenhet av 
att delegera”? “Finns det uppgifter som du behövt delegera där du känt dig osäker eller oroat dig för 
patientsäkerheten”? För att säkerställa att intervjufrågorna gav svar på studiens syfte utfördes två 
provintervjuer med distriktssköterskor. Efter första provintervjun justerades intervjuguiden något. 
Efter andra provintervjun upplevdes intervjuguiden vara av tillfredsställande kvalité och därav 
inkluderades den andra provintervjun i studien, vilket enligt Trost (2010) är acceptabelt. 
Distriktssköterskorna fick bestämma tid och plats för intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes på 
deltagarnas arbetsplats under hösten 2019 och varade mellan 10 - 30 minuter.  Intervjuerna spelades in 
och transkriberades ordagrant. Efter tolv intervjuer framkom ingen ny data. För att säkerställa att det 
stämde genomfördes ytterligare två intervjuer som bekräftade detta.  

Dataanalys 
Syftet med analysen var att så förutsättningslöst som möjligt studera det insamlade materialet, för att 
därefter beskriva och presentera det på ett så korrekt sätt som möjligt. För att uppnå syftet utfördes 
kvalitativ innehållsanalys på manifest nivå av det transkriberade materialet, vilket innebar att det som 
direkt uttrycktes i det transkiberade materialet analyserades. Metoden innebär att textmassan bearbetas 
och analyseras stegvis (Granheim & Lundman, 2004). Efter att ha läst igenom det transkriberade 
materialet upprepade gånger markerades meningsbärande enheter. De utvalda enheterna kopierades 
över till ett nytt dokument och kondenserades till kortare meningar, i syfte att bli mer lätthanterliga. 
Varje meningsenhet abstraherades till en kod utifrån dess innebörd. Koder med liknande innebörd 
markerades med olika färger. Utifrån likheter och olikheter framkom subkategorier och kategorier som 
presenteras i resultatet. Författarna utförde genomläsning och utplockande av meningsbärande enheter 
enskilt, resten av analysarbetet utfördes gemensamt. Exempel på analysarbetet presenteras i Figur 1. 
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Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Subkategori Kategori 
Jag tycker definitivt, krav på 
mer kompetens hos dom som 
jobbar inom vården, så 
undersköterskor och vikarier, 
vilket som, på den nivån… för 
dom är närmast patienten, det 
är oerhört viktigt att den 
kompetensen är bra… har inte 
dom den, så kanske dom missar 
att andningen är påverkad. Då 
får ju inte vi till oss problemet, 
för att vi sen ska kunna göra vårt 
jobb… det drabbar ju 
patienterna. 

Krav på kompetens 
hos dem som 
jobbar närmast 
patienten, har de 
inte den kan de 
missa att 
andningen är 
påverkad, och vi 
kanske inte får till 
oss det. Det 
drabbar 
patienterna. 

Utbildad 
personal 

Fodras 
kunskap och 
erfarenhet 
hos 
vårdpersonal 
 

Beroende av 
kompetens 
och 
engagemang 
 

 
Figur 1. Exempel på analysarbete. 

Etiska överväganden  
Studien genomfördes i enlighet med vetenskapsrådets beskrivning gällande god forskningssed, vilket 
innefattar krav på fyra huvudområden: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 
nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). Informerat samtycke erhölls från samtliga deltagare före 
intervjun påbörjades, vilket innebar att deltagarna fick skriftlig och muntlig information om studiens 
syfte, samt att medverkan var frivillig och när som helst kunde avbrytas. Deltagarna fick även 
information om att materialet behandlades konfidentiellt, det vill säga enbart författarna hade tillgång 
till materialet. Materialet avidentifierades och användes enbart under analysarbetet och förstördes efter 
examinering. Deltagarna fick information om nyttjandekravet vilket innebar att materialet enbart 
användes för forskningsändamål. Enligt Helsingforsdeklarationen ska omsorg om deltagarna alltid gå 
före studiens syfte (World Medical Association, 2013). För att försäkra sig om att nyttan med studien 
översteg eventuella risker har författarna reflekterat över detta under studiens gång, samt utfört etisk 
egengranskning tillsammans med handledare. Viss förförståelse för ämnet fanns då en av författarna 
hade erfarenhet av att delegera till icke legitimerad personal. Förförståelse kan påverka hur det 
insamlade materialet tolkas och analyseras. För att minska risken att förförståelsen ska påverka 
analysen och därmed resultatet är det viktigt att vara medveten om sin förförståelse (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012). Vetskapen om risken för påverkan har varit känd och beaktats under 
studiens alla faser och hjälp med analysarbetet har tagits av handledare och studiegrupp. 

Resultat 

Analysen av det insamlade materialet resulterade i tre kategorier samt åtta subkategorier och 
presenteras i Figur 2. Resultatet presenteras i löpande text. Distriktssköterskorna som intervjuades 
benämner den icke legitimerade personalen på olika vis. Begrepp som framkom under intervjuerna var 
undersköterska, vårdbiträde, baspersonal, omsorgspersonal samt omvårdnadspersonal. I kommande 
resultat benämns all icke legitimerad personal som vårdpersonal.  
 

Subkategori Kategori 
Skapar trygghet och kontinuitet för patienten Fördelaktigt för patient, vårdpersonal och 

distriktssköterska 
 

Utvecklande och stimulerande för vårdpersonal och 
distriktssköterska 
Frigör tid för distriktssköterskan 
Kunskap och erfarenhet hos vårdpersonal Beroende av kompetens och engagemang 

Intresse och ansvar hos vårdpersonal 
Ofrånkomlig uppgift Komplex arbetsuppgift 

 Förståelse och stöd från organisationen 

Tydliga delegeringsrutiner 

 
Figur 2. Översikt av resultatets subkategorier och kategorier. 
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Fördelaktigt för patient, vårdpersonal och distriktssköterska 
Under intervjuerna med distriktssköterskorna framkom flertalet fördelar med att delegera medicinska 
uppgifter till vårdpersonal. Distriktssköterskorna beskrev att delegerad vårdpersonal bidrog till 
kontinuitet och skapade trygghet för patienterna. Delegeringsprocessen beskrevs som utvecklande och 
stimulerande, både för vårdpersonal och distriktssköterskor. Samtidigt frigjorde det tid för 
distriktssköterskorna att utföra andra arbetsuppgifter.  

Skapar trygghet och kontinuitet för patienten 
Distriktssköterskorna såg flertal fördelar med patienten i fokus. Dels innebar 
delegerad vårdpersonal ökad möjlighet för patienterna att få bo kvar hemma. Denna 
möjlighet beskrevs som förmån och ökad trygghet. En annan fördel som belystes var 
att samma vårdpersonal kunde komma på hembesök och hjälpa till med både 
omsorgsarbete och läkemedelsgivning. Det innebar att patienterna inte behövde träffa 
lika många personer varje dag, vilket beskrevs skapa trygghet och kontinuitet.  
 
”Om vi delegerar till vårdpersonalen, så kan vi hålla en ganska tight personalgrupp, där alla de som 
träffar patienten kan utföra alla arbetsuppgifter i det dagliga arbetet. Det blir en bättre kontinuitet 

för patienten” (Deltagare (D) 10). 
 

Att det regelbundet fanns delegerad vårdpersonal hos patienten upplevdes skapa trygghet för patienten, 
och möjliggjorde att patienten snabbare kunde få hjälp. Distriktssköterskorna beskrev att 
vårdpersonalen oftast kände patienten bäst och träffade patienten regelbundet, ibland flera gånger 
under en dag. De kunde upptäcka små förändringar som kanske inte distriktssköterskorna observerat 
på samma sätt, eftersom de träffade patienten mer sällan. Vårdpersonalen kunde vid sådana tillfällen 
alltid kontakta distriktssköterskan, som då kunde komma ut till patienten för att göra en mer avancerad 
bedömning på plats.  
 

”De är hos patienten och gör annat... När de ska ge frukost så blir det naturligt att ge medicin. 
Annars hade det blivit ett besök till och de känner ju ofta patienten och kan se hur de mår på ett 

annat sätt än oss ibland. Det ger ju en trygghet och stabilitet” (D 2). 

Utvecklande och stimulerande för vårdpersonal och distriktssköterska 
Distriktssköterskornas erfarenhet var att vårdpersonalen tyckte att det var roligt och stimulerande med 
delegeringar. Det uppskattades av vårdpersonalen att få utföra medicinska uppgifter. 
Distriktssköterskorna menade att ansvaret som delegeringar innebar stärkte vårdpersonalen och fick 
dem att känna sig behövda och värdefulla.  
 
”Många växer som personal när de får delegering faktiskt. Jag tror de tycker det är roligare, när de 
får mer ansvar. Ibland är man lite nervös och orolig hur det ska gå, men sen går det galant, de tar 

det på fullaste allvar” (D 6). 
 
Delegera medicinska arbetsuppgifter var ett lärotillfälle som distriktsköterskorna menade var 
utvecklande för både vårdpersonalen och dem själva. Utvecklas inom sitt yrke ansågs viktigt, oavsett 
yrkeskategori. Få delegera och utbilda vårdpersonalen upplevdes stimulerande, men också viktigt då 
distriktssköterskorna menade att det krävdes för att upprätthålla hög kompetens. Distriktssköterskorna 
upplevde att de hade god erfarenhet av att delegera och kunskapen inom området beskrevs som bra. 
Dock är hälso- och sjukvård i ständig förändring och det krävdes att följa med i utvecklingen. 
Distriktssköterskorna kunde ställas inför komplexa situationer eller nya arbetsuppgifter som krävde ny 
eller djupare kunskap. Uppgifter som distriktssköterskorna inte kände sig helt bekväm med skulle 
delegeras och utföras av vårdpersonal på ett säkert sätt. Enligt distriktssköterskorna krävdes det att sätta 
sig in i momenten samt införskaffa tillräckligt med kunskap och kompetens innan uppgiften kunde 
delegeras. Detta ansåg distriktssköterskorna var kompetenshöjande.  
 

”Ibland måste man såklart läsa på själv innan en delegering. Man vet ju grunden men det kanske 
har varit länge sedan man delegerat det. Och så jobbar man ju inte själv med det på det viset. Så då 

glömmer man hur pumpen ska ställas in och så. Det gäller att repetera och läsa på innan, men det är 
lite av charmen med att jobba i hemsjukvården” (D 3). 
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Frigör tid för distriktssköterskan  
Distriktssköterskorna ansåg att delegeringar var värdefullt och positivt. Trots att delegeringsförfarandet 
krävde tid och resurser frigjorde det mycket tid och minskade arbetsbelastningen för 
distriktssköterskorna. Distriktssköterskorna menade att det låg i allas intresse att vårdpersonal fick 
delegering. Utan vårdpersonalens insatser med delegerade uppgifter skulle hemsjukvården inte fungera 
med den bemanningen utav distriktssköterskor som är idag. Distriktssköterskorna skulle inte ha 
möjlighet att utföra alla de uppgifter som idag delegeras till vårdpersonalen. Enklare uppgifter som att 
dela ut läkemedel var arbetsuppgifter som med fördel kunde utföras av vårdpersonal.  
 
”Då kan vi göra andra saker, för de flesta är ju duktiga som jobbar ute och klarar utan problem att 

överlämna läkemedel, det är en ganska enkel uppgift om man jämför med andra saker som man 
måste göra, som bedömningar och så. Så visst är det positivt.” (D 13). 

 
Distriktssköterskor påtalade även att de hade specialistutbildning och bred kompetens som borde 
användas optimalt. Vidare menade de att arbetsuppgifter som gick att delegera frigjorde tid för dem att 
kunna göra mer avancerade uppgifter och bedömningar. Distriktssköterskorna menade att det var 
viktigt att utnyttja de resurser som fanns på rätt sätt och ta till vara på all den erfarenhet och kompetens 
som fanns inom verksamheten.  
 
”Det skapar utrymme för oss, så vi kan göra andra saker som inte går att delegeras, så det blir rätt 

person på rätt plats. Det är så bra när vi samarbetar och hjälps åt” (D 1). 

Beroende av kompetens och engagemang 
Under intervjuerna med distriktssköterskorna framkom vikten av god kompetens och engagemang hos 
vårdpersonalen. Det ansågs viktigt med kunskap och erfarenhet men även av intresse och känsla av 
ansvar hos vårdpersonalen gällande patienterna. Distriktssköterskorna påtalade även vikten av att 
individanpassa utbildning och delegering, då vårdpersonalen hade olika erfarenheter och 
förutsättningar. Behovet av god kompetens och engagemang upplevdes viktigt för att upprätthålla säker 
vård för patienten.  

Kunskap och erfarenhet hos vårdpersonal 
Distriktssköterskorna hade ingen möjlighet att påverka vilken vårdpersonal som anställdes och ställdes 
inför det faktum att delegera vårdpersonal oavsett utbildning och erfarenhet. Kunskapen och 
erfarenheten hos vårdpersonalen upplevdes mycket varierad. Distriktssköterskorna framhävde vikten 
av kunskap och erfarenhet och upplevde trygghet gällande att delegera utbildad erfaren vårdpersonal, 
jämfört med outbildad oerfaren vårdpersonal. Erfaren vårdpersonal med god kännedom om patienterna 
och rutinerna på arbetsplatsen upplevdes skapa trygghet och innebar att värdefull kunskap kunde föras 
vidare till övrig vårdpersonal.  

Kunskapen hos vårdpersonalen ansågs i många fall bristande och distriktssköterskorna 
gav exempel på situationer och avvikelser som inträffat på deras arbetsplats. Distriktssköterskan hade 
inte möjlighet att närvara hos patienterna, utan var tvungna att förlita sig på att vårdpersonalen med 
delegering slog larm om något avvikande inträffade. Det framkom oro att förändrade hälsotillstånd hos 
patienten inte uppmärksammades och rapporterades till ansvarig distriktssköterska. Brister i 
kommunikation på grund av begränsade språkkunskaper beskrevs som ett annat stort bekymmer. 
Distriktssköterskorna upplevde det svårt att bedöma vårdpersonalens kunskap, om information som 
getts hade uppfattats rätt och om de hade förmåga att kommunicera med patienten eller annan 
vårdpersonal när det behövdes.  
 

 “Krav på mer kompetens hos de som jobbar inom vården, både undersköterskor och vikarier. De 
som är närmast patienten, det är oerhört viktigt att den kompetensen är bra. Har de inte 

kompetensen så kanske de missar att andningen är påverkad och då får inte vi till oss problemet, för 
att vi sen ska kunna göra vårt jobb” (D 14). 

 
Även om all vårdpersonal inom verksamheten gick på utbildning innan delegeringen beskrev 
distriktssköterskorna att den sedan behövde ske individuellt. Distriktssköterskorna menade att det var 
viktigt att träffa individen för att anpassa genomgången utefter det specifika delegeringstillfället för att 
kunna ge de bästa förutsättningarna. Vissa delegerade arbetsuppgifter krävde större kunskap men också 
förmåga att kunna se till patientens helhet, att kunna koppla samman flera symtom samt analysera och 
se konsekvenserna utav en specifik handling. Konsekvenstänk menade distriktssköterskorna var en 
viktig egenskap hos vårdpersonalen. Sommaren beskrevs som en extra tuff period gällande delegering 
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till vårdpersonal. Mycket kompetens och erfarenhet försvann från arbetsplatsen då ordinarie 
vårdpersonal gick på semester, vilket innebar att verksamheten blev mer sårbar. Distriktssköterskorna 
beskrev att vårdpersonal som arbetade under sommaren ofta var unga och oerfarna. Kunskapen och 
kompetensen bedömdes lägre och distriktssköterskorna uttryckte oro över att delegera uppgifter av mer 
avancerad karaktär.  
 

“Det som gör en lite orolig är när man ska delegera insulin. Ibland känner jag att jag inte vill, till 
skillnad från enklare saker som att lämna ut en dospåse. Men att delegera någon som ska bedöma 
om en patient ska ha sitt insulin eller inte, att det är viktigt att äta i samband med måltidsinsulin. 

Det kanske inte är självklart för någon utan vårdutbildning eller som inte jobbat inom vården 
tidigare” (D 13). 

Intresse och ansvar hos vårdpersonal 
Förutom utbildningsnivå och erfarenhet hos vårdpersonal lyfte distriktssköterskorna fram andra 
egenskaper som ansågs viktiga för vården av patienterna. Vårdpersonalens intresse av att arbeta med 
människor, deras engagemang och känsla av ansvar ansågs ha stor betydelse för kvalitén på vården och 
för patientsäkerheten. Dessa egenskaper kunde besittas hos all vårdpersonal och betonades av 
distriktssköterskorna vara lika avgörande som utbildningsnivå och erfarenhet. Det fanns även 
erfarenhet av att personal som arbetat under många år utförde arbetsuppgifter slentrianmässigt och 
slarvade med kontroller inför överlämnande av läkemedel. Ny vårdpersonal var noggrannare när de 
utförde delegerade arbetsuppgifter och följsamheten till rutiner var bättre än hos vårdpersonal med 
längre erfarenhet. Vidare beskrev distriktssköterskorna att det kändes tryggare att delegera till 
vårdpersonal som ställde frågor, då det upplevdes spegla vårdpersonalens engagemang och vilja att lära 
sig. 
 

“Det finns många duktiga outbildade, som är väldigt engagerade och vill och läser på och frågar. 
Sen så finns det undersköterskor som inte är särskilt intresserade eller kunniga. Så det har mer med 
personen ifråga än utbildning. Det kan också vara så att ny personal är noggrannare med att läsa 

listor än de som jobbat länge” (D 7). 

Komplex arbetsuppgift 
Under intervjuerna beskrev distriktssköterskorna att delegeringsförfarandet var ett komplext område. 
Dels var delegeringar en ofrånkomlig uppgift för verksamheten, samtidigt som lagar och föreskrifter 
måste följas. För att delegeringsförfarandet skulle vara patientsäkert krävdes följsamhet till de lagar och 
rutiner som fanns, men detta upplevdes svårt då stödet från verksamhetens ledning ibland brast. 

Ofrånkomlig uppgift 
Distriktssköterskorna beskrev att hemsjukvården inte fungerade utan delegering av hälso- och 
sjukvårdsuppgifter till vårdpersonal. Majoriteten av patienterna som hade hemsjukvård behövde hjälp 
med sina läkemedel. Det fanns inte tillräckligt med tid eller resurser för distriktssköterskor att själva 
utföra alla hälso- och sjukvårdsuppgifter. Delegering beskrevs som en självklar arbetsuppgift inom 
hemsjukvården samtidigt som det framkom att distriktssköterskorna upplevde känsla av tvång att 
delegera, för att få verksamheten att fungera. 
 

“Men det är ju så att man inte har något val, det fungerar inte utan delegeringar i kommunen, det 
krävs helt enkelt att vi delegerar” (D 4). 

 
Distriktssköterskorna hade god kunskap om de lagar och föreskrifter som styr delegeringsförfarandet, 
men beskrev att följsamheten till dem varierade. Distriktssköterskorna beskrev att det ofta var korta 
möten med vårdpersonalen som skulle få delegering. Att under denna tid hinna förvissa sig om 
mottagarens kunskap upplevdes som ett omöjligt uppdrag. Tiden ansågs mycket begränsad och 
kontinuerlig handledning och uppföljning av distriktssköterskan fick ofta stå tillbaka för andra 
arbetsuppgifter. Distriktssköterskorna beskrev även att vårdpersonal fortsatte att utföra delegerade 
arbetsuppgifter, trots att delegeringsbeslutet inte längre var giltigt.  
  

“Även om man känner sig ganska trygg med att delegera så säger ju Socialstyrelsen att jag ska 
förvissa mig om att den jag delegerar ska kunna göra uppgiften på ett säkert sätt, men det är ju 

faktiskt helt omöjligt att veta på den korta stund som vi träffar dem” (D 13). 
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Uppgifter som vanligtvis delegerades till utbildad eller erfaren vårdpersonal delegerades under 
sommaren till semestervikarier, oavsett utbildning eller tidigare erfarenheter. Detta för att få 
verksamheten att fungera. Det var många semestervikarier som behövde få delegering för att täcka upp 
när ordinarie vårdpersonal hade semester, samtidigt som det ofta behövde ske med kort varsel. Enligt 
distriktssköterskorna var det svårt att få till bra introduktion, då tiden var knapp från anställning till 
första arbetspass. Att själva utföra uppgiften bedömdes svårt, då antalet distriktssköterskor var för få.  

 
“Vi får inte delegera för att lösa personalproblem, men det gör vi, särskilt under sommaren. Man vill 

inte delegera till exempel insulin till alla, men på sommaren måste vi det, för patienterna måste få 
insulin. Där hade man kanske själv velat göra det, men det finns inte en chans på kartan att vi 

hinner det” (D 10). 

Förståelse och stöd från organisationen 
Distriktsköterskorna beskrev av patienterna inom kommunal hälso- och sjukvård ofta behövde både 
vård och sociala insatser. Det innebar att distriktssköterskan i många fall behövde samarbeta med chefer 
från två lagrum, hälso- och sjukvårdslagen, HSL samt socialtjänstlagen, SOL. För att 
delegeringsförfarandet skulle fungera och bli patientsäkert upplevdes det betydelsefullt att få stöttning 
och förståelse från organisationen. Distriktssköterskorna hade olika erfarenheter av detta, men 
upplevde att de fick stöttning och uppbackning av cheferna inom HSL. De påtryckningar som kunde 
förekomma beskrevs komma från enhetscheferna inom SOL. 

 
“Det är väldigt skönt att man ingår i en sjuksköterskeorganisation, där våra chefer kan säga ifrån. 
Säger jag att någon inte ska få delegering så känner jag att jag får uppbackning från mina chefer, 
men däremot enhetscheferna ute på områdena, kan ju pressa, men det är inte mina chefer“ (D 10). 

 
Distriktssköterskorna upplevde att vårdpersonalens enhetschefer förväntade sig att vårdpersonal som 
anställdes skulle delegeras de hälso- och sjukvårdsuppgifter som behövde utföras hos patienten. Ofta 
ställdes krav på att delegeringen skulle ske med kort varsel, vilket kunde vara svårt då viss förberedelse 
kunde behövas och distriktssköterskan kunde ha andra arbetsuppgifter inbokade. Det fanns känsla av 
okunskap hos cheferna, att de inte hade kunskap om vilket ansvar det innebar för distriktssköterskorna 
och för vårdpersonalen som skulle utföra de delegerade uppgifterna. Samtidigt framförde 
distriktssköterskorna att samarbetet med enhetscheferna oftast fungerade bra och att förståelse fanns 
när förklaring gavs varför någon nekats delegering. Distriktssköterskorna menade att den frustration 
som ibland uppvisades handlade om organisatoriska faktorer, att enhetscheferna var pressade på grund 
av svårighet att rekrytera folk samt att få schema och verksamhet att fungera. 
 

“De förväntar sig bara att det ska bli en delegering, kan komma någon på fredag. Kan du delegera 
för jag ska jobba i morgon? Jag tror inte de förstår vad det innebär, vilket ansvar det faktiskt är. 

Både för oss som ska stå bakom den och för personalen som tar emot” (D 14). 
 
Distriktssköterskorna beskrev att det ständigt fanns press över att delegera för att verksamheten skulle 
fungera. Trots att distriktssköterskorna kunde välja att neka delegering framkom det att delegeringar 
utfärdades trots osäkerhet på mottagarens kompetens. Dock uppgav distriktssköterskorna att 
delegering nekades när osäkerheten på delegatens kunskap upplevdes för stor, trots att påtryckningar 
fanns från ledningen.  

 
”När man nekat delegering då har det varit helt galet, men många gånger släpper man igenom för 

man vet att det krävs att de har delegering och dom kanske ska jobba redan på kvällen” (D 2). 

Tydliga delegeringsrutiner 
Distriktssköterskorna framförde vikten av tydligt upplägg för delegeringsprocessen, där alla hade 
kännedom om vad som förväntades innan delegering utfärdas. Hur delegeringsrutinerna i de olika 
kommunerna såg ut skiljde sig något åt. Gemensamt för alla kommuner var att vårdpersonalen innan 
delegering gick någon form av utbildning samt genomförde ett test. En kommun hade en 
utbildningsansvarig sjuksköterska som tog fram allt utbildningsmaterial utifrån de lagar och 
förordningar som finns samt hade utbildningar för vårdpersonalen. Detta var uppskattat från 
distriktssköterskorna då de upplevde att all vårdpersonal fick samma information samt hade bra 
kunskap när de sedan kom för delegering. När vårdpersonal sedan kom till distriktssköterskan fanns tid 
avsatt för genomgång av de prov som genomförts efter utbildningen samt utförande av den personliga 
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delegeringen. Det framkom även önskemål om utbildning för nyanställda sjuksköterskor, då 
delegeringsprocessen inte var självklar för nyanställd vårdpersonal i kommunen.  
 
”I den kommunen vi jobbar så känns det som att vi har en ganska bra plan på vad de ska kunna för 

någonting och vi har en utbildningssköterska som håller i kurser innan man ska få sin 
läkemedelsdelegering. Det är ganska höga krav faktiskt. Jag tycker vi har bra rutiner i denna 

kommun, om man jämför med andra faktiskt” (D 12). 
 

Delegeringsrutinerna vid delegering utav medicintekniska uppgifter var i en kommun inte lika tydliga 
som vid delegering utav exempelvis läkemedel, vilket upplevdes stressande då distriktssköterskan själv 
fick avgöra vad som var viktigt att lära ut. Distriktssköterskorna belyste att tydliga riktlinjer även vid 
delegering av medicintekniska uppgifter hade underlättat och gjort att patientsäkerheten förstärkts.  
 

“Det är mycket svårare när man ska delegera sondmat till exempel. Hur pumpen fungerar och hur 
ofta sprutor ska bytas och så. Då skulle man vilja ha en manual eller checklista. Det hade känts 

bättre om man visste att alla sjuksköterskor gjorde likadant” (D 11). 
 
Distriktssköterskorna önskade mer tid för delegeringsprocessen och bättre rutiner vid nyanställning av 
vårdpersonal. För att lättare bedöma vårdpersonalens kunskap hade distriktssköterskorna önskan om 
att få utföra delegeringen ute i verksamheten, hemma hos patienten där de kunde visa hur de agerade 
vid till exempel överlämnande av läkemedel. De uttryckte stark önskan om att vårdpersonalen skulle få 
längre bredvidgång alternativt arbeta utan delegering en tid, för att lära känna patienterna och rutinerna 
innan ansvaret med delegering lades till.  

 
”Önskvärt vore ju att omsorgspersonalen hade vårdutbildning och att det inte skulle gå så himla fort 

jämt. ibland så kommer det folk som ska ha delegering som inte ens ha hunnit gå bredvid på 
arbetsplatsen innan, de känner inte till omsorgstagarna eller rutinerna. Man vill ju att de ska ha fått 

gå bredvid någon erfaren personal kanske i två veckor innan det ens blir tal om delegering” (D 8).  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Enligt Graneheim och Lundman (2004) bedöms kvaliteten i en kvalitativ studie utifrån tre kriterier; 
trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Trovärdighet innefattar insamling och tolkning av data samt 
sanningshalt av resultatet. Pålitlighet innebär att den insamlade datan är stabil, att resultatet skulle bli 
detsamma om studien gjordes om. Överförbarhet inbegriper i vilken utsträckning resultatet kan 
överföras till andra sammanhang. Beskrivna begrepp kommer att belysas i metoddiskussionen. 

Eftersom det var distriktssköterskors erfarenheter som eftersöktes bedömdes kvalitativ 
design vara en lämplig metod. Kvalitativ design har sitt ursprung i den holistiska synen, vilket innebär 
att det inte finns något rätt eller fel, samt möjliggör djupare inblick inom det område som avses 
undersökas (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2014). Studiens resultat var varierande och 
svaren som framkom var i många fall detaljrika. Samma djupa förståelse hade troligtvis inte 
framkommit om kvantitativ ansats använts. Induktiv ansats valdes eftersom det var enskilda 
distriktssköterskors erfarenhet, med syfte att finna likheter och olikheter som eftersöktes. Eftersom 
författarna inte ville testa någon teori eller hypotes, utan ville utföra en förutsättningslös analys, var 
deduktiv ansats inget alternativ (Polit & Beck, 2014).  

Deltagarna till studien rekryterades genom lämplighetsurval med inklusionskriterier. 
Urvalet bedömdes relevant, då det bidrog till deltagare som kunde ge svar på studiens syfte. Deltagarnas 
erfarenhet av att delegera varierade, men samtliga ansågs ha tillräcklig kompetens och erfarenhet för att 
delta i studien.  
Trovärdigheten av resultatet stärks om deltagarna har tillräckligt med erfarenhet av det fenomen som 
skall studeras (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2014). Deltagarna hade varierande 
erfarenhet av att delegera, samt kom från olika kommuner där arbetssätt och rutiner skiljde sig åt, vilket 
sågs som en styrka. Den breda variationen gav bredd i deltagarnas svar vilket enligt Graneheim och 
Lundman (2004) ökar möjligheten att belysa det som studeras från olika aspekter och ökar 
överförbarheten i studien. Efter fjorton genomförda intervjuer bedömde författarna att det insamlade 
materialet var tillräckligt rikt för att uppnå variation för studiens syfte. Enligt Polit och Beck (2014) har 
tillräckligt många intervjuer gjorts när ingen ny variation framkommer. I studien deltog övervägande 
kvinnor. Detta sågs inte som någon svaghet då det övervägande är kvinnor som arbetar som 
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distriktssköterskor i hemsjukvården. Den ojämna fördelningen mellan män och kvinnor bedömdes 
därför inte påverka överförbarheten negativt (Graneheim & Lundman, 2004).  

Semistrukturerad intervju valdes, då metoden bedömdes kunna besvara 
forskningsfrågan på ett tillfredsställande sätt. Enligt Graneheim och Lundman (2004) stärks studiens 
trovärdighet då lämplig datainsamlingsmetod används. En intervjuguide användes, vilket gav 
författarna möjlighet att ge riktning till intervjun, medan deltagaren hade kontroll över svaren. 
Intervjuguide är enligt Kvale och Brinkman (2014) bra för att undvika att samtalet hamnar för långt från 
ämnet, samt ger möjlighet att lättare jämföra det insamlade materialet. Provintervju genomfördes för 
att testa frågorna i intervjuguiden. Enligt Polit och Beck (2014) bör en provintervju utföras för att 
säkerställa att intervjuguiden fångar områden som är aktuella utifrån studiens syfte. Under den första 
provintervjun upplevde författaren att vissa frågor gav korta svar, då de var utformade med möjlighet 
att svara ja eller nej. Efter genomförd intervju lades två nya frågor till, samt följdfrågor som gjorde att 
frågorna blev besvarade ur ett djupare perspektiv. Efter ytterligare en provintervju bedömdes frågorna 
täcka in de områden som svarade på studiens syfte och den sista provintervjun kunde därav inkluderas 
i studien. Den första provintervjun inkluderas inte då den utfördes med nära kollega till författaren som 
utförde intervjun. Intervjuerna utfördes under cirka en månads tid. Enligt Graneheim och Lundman 
(2004) är det positivt för resultatets pålitlighet om datainsamlingen inte pågår under för lång tid. 

Datainsamling genomfördes individuellt på grund av geografiska avstånd och begränsad 
tid. Hade intervjuerna genomförts gemensamt hade författarna kunnat stödja varandra och det hade 
varit större chans att uppfatta när följdfråga varit befogat. Att ensam utföra intervjuerna kan även ses 
som fördel, då deltagaren inte behöver känna sig i underläge, utan det blir mer ett samtal två människor 
emellan (Trost, 2010). Intervjuerna spelades in i syfte att fånga detaljer i deltagarnas berättelser, för att 
författaren kunde vara mer närvarande i samtalet, samt uppfatta nyanser som kunde missats om 
anteckningar hade förts. En risk med inspelning kan vara att deltagaren känner sig obekväm i 
situationen, och därmed påverkar hur frågorna blir besvarade (Trost, 2010; Kvale & Brinkmann, 2014). 
Författarna har liten erfarenhet av datainsamling och av intervjuteknik. Det finns en risk att följdfrågor 
som kunde lett till djupare svar förbisetts eller att författarna omedvetet styrt deltagarna i deras val av 
berättelse. Detta kan ses som en svaghet då kvaliteten på kvalitativa studier påverkas av författarnas 
skicklighet och erfarenhet (Trost, 2010). 

Intervjuerna utfördes i enskilt rum på deltagarnas arbetsplats. En fördel var att 
deltagarna inte behövde gå ifrån sitt arbete, vilket underlättade deltagande i studien. Trots att 
intervjuerna genomfördes i enskilt rum förekom det avbrott i form av telefon som ringde och kollegor 
som kom in under intervjun. Avbrotten ledde till att intervjuerna fick avbrytas för en stund, vilket kan 
ha stört deltagarna, och påverkat svaren. Intervjuerna varade mellan 10 - 30 minuter. Trots att enstaka 
intervjuer var korta bedömdes samtliga bidra med erfarenheter som hade betydelse för studiens syfte. 
Intervjuerna transkriberades i nära anslutning till genomförandet. Enligt Danielsson (2012) minimeras 
då risken för felskrivningar och det är lättare att komma ihåg deltagarnas kroppsspråk, vilket kan vara 
värdefullt under analysarbetet.  

Kvalitativ analysmetod är lämplig när stora mängder data ska analyseras och vid 
förutsättningslöst sökande efter gemensamma mönster som svarar till studiens syfte. Materialet kan 
analyseras på latent eller manifest nivå. Eftersom författarna hade som avsikt att studera det tydliga i 
texten och inte det underliggande användes manifest nivå (Graneheim & Lundman, 2004). Den första 
delen av analysprocessen, sökande efter meningsbärande enheter utfördes enskilt, vilket ledde till 
samtal och reflektioner kring varandras tolkningar. Detta bidrog i sin tur till djupare diskussioner och 
bildningen av koder och kategorier utfördes med noggrannhet vilket enligt Graneheim och Lundman 
(2004) ökar trovärdigheten för det slutgiltiga resultatet. Under analysprocessen fördes även fortlöpande 
diskussion med handledaren, vilket gav ytterligare dimension i analysarbetet. För att underlätta 
bedömning av resultatets trovärdighet illustreras analysprocessen och citat från den transkriberade 
texten presenteras i resultatet.  I vilken utsträckning resultat till kvalitativa studier kan överföras till 
andra grupper eller sammanhang kan aldrig avgöras av författarna till studien, utan tolkas och beslutas 
av läsaren (Graneheim & Lundman, 2004). 
Under studiens alla faser har Vetenskapsrådets (2002) beskrivning gällande god forskningssed beaktats. 
Efter skriftlig och muntlig information gav deltagarna muntligt samtycke till deltagande. Intervjuerna 
spelades in på mobiltelefon, vilket innebär en viss risk för tillgänglighet av det insamlade materialet 
(Kjellström, 2012). Då kod användes på mobiltelefonerna ansågs dock materialet skyddat. Enligt 
Helsingforsdeklarationen måste syftet med studien överväga eventuella risker för deltagarna (World 
Medical Association, 2013).  Författarna kan inte se att informanterna riskerats att komma till skada 
under deltagandet. Den insamlade data som presenteras i studien har avidentifierats, i syfte att skydda 
informanterna från igenkännande. Det kan dock inte uteslutas att informanterna känner igen det som 
sagts om de själva läser resultatet (Trost, 2010). Efter genomförd intervju erbjöds informanterna att få 
den färdiga studien mailad till sig. En del av informanterna tackade ja till erbjudandet.   
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Föreliggande studie har genomgått etisk egengranskning utifrån Hälsohögskolans 
forskningsetiska kommitté där utfallet styrker att författarna beaktat och tagit hänsyn till 
forskningsetiska krav. En av författarna till studien hade erfarenhet av det studerade ämnet, vilket kan 
ha påverkat tolkningen av den insamlade datan. Det faktum att den andra författaren helt saknade 
erfarenhet för ämnesvalet ledde till ifrågasättande och diskussioner som bedömdes öka medvetenheten 
om förförståelsen. Trots reflektion kan det inte uteslutas att förförståelsen påverkat analysen och det 
slutgiltiga resultatet (Henricson, 2012). 

Resultatdiskussion  

Resultatet av studien visade att delegeringsprocessen var en mycket komplex arbetsuppgift som 
påverkades av olika faktorer. Då delegeringar är ofrånkomliga uppgifter är det viktigt att 
distriktssköterskan arbetar utifrån säker vård med patienten i fokus. I resultatdiskussionen diskuteras 
de mest framträdande fynden som framkom under vardera kategorin; Fördelaktigt för patient, 
vårdpersonal och distriktssköterska, Beroende av kompetens samt engagemang samt Komplex 
arbetsuppgift. 

Fördelaktigt för patient, vårdpersonal och distriktssköterska  
Vårdpersonalen mötte patienten dagligen och relationer byggdes upp vilket distriktssköterskorna erfor 
skapade trygghet och kontinuitet för patienten. Att patienten kunde få hjälp med flera insatser under ett 
besök innebar mindre antal besökare, vilket även i tidigare studier beskrivs öka kontinuiteten (Bystedt 
et al., 2011; Gransjön Craftman et al., 2012). Distriktssköterskorna beskrev att de ofta befann sig en bit 
ifrån patienterna, medan vårdpersonalen var mer närvarande.  Tidigare studie beskriver att delegerad 
vårdpersonal ökar möjligheten för snabbare vård till patienterna. Det kan till exempel handla om att 
överlämna vidbehovsmediciner vid smärta, vilket innebär minskat lidande för patienten som inte 
behöver invänta besök av distriktssköterska (Bystedt et al., 2011). Utan delegerad vårdpersonal minskar 
patienternas möjlighet att få bo kvar hemma, vilket möjligen påverkar patientens välbefinnande 
negativt. 

Distriktssköterskorna i studien erfor att ansvaret vid delegeringar gjorde att 
vårdpersonalen utvecklades och fick dem att känna sig behövda och värdefulla. Detta framkommer även 
i tidigare studier som visar att vårdpersonal kan stärkas av det utökade ansvar som delegering medför 
(Corazzini et al., 2010; Bystedt et al., 2011; Gransjön Craftman et al., 2012; Lee et al., 2015). Att få utföra 
delegerade arbetsuppgifter kan leda till ökad känsla av delaktighet och förbättrat teamarbete, som i sin 
tur kan leda till ett större ansvarstagande (Corazzini et al., 2010). Ett välfungerande teamarbete 
förbättrar vårdkvalitén och bidrar till säkrare vård (Cronenwett et al., 2007).  

Resultatet i föreliggande studie visade att medicinska uppgifter av enklare karaktär 
kunde delegeras utan större problem till vårdpersonal, vilket frigjorde tid för distriktssköterskan. Detta 
är något som även framkommer i tidigare studier där delegering av vissa omvårdnadsinsatser beskrivs 
ge utrymme och möjlighet att utföra mer avancerade uppgifter, som till exempel bedömningar av 
sjukdomstillstånd, kontakt med andra professioner eller närstående (Gransjön et al., 2016).    

Distriktssköterskorna menade att det var viktigt att använda kompetensen på rätt sätt. 
Detta framhålls även i tidigare studie, där sjuksköterskor anser att vårdpersonal har utbildats för att 
utföra många av de uppgifter som numera kräver delegering. Om inte vissa arbetsuppgifter delegeras 
används inte vårdpersonalens kompetens fullt ut (Bystedt et al., 2011). Distriktssköterskan ska 
samverka med andra professioner för att arbeta för säker vård gentemot patienterna (Cronenwett et al., 
2007; Öhrn, 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 2019). Delegeringstillfället kan innebära ett tillfälle 
för distriktssköterskor att handleda och undervisa vårdpersonal, en möjlighet som kanske inte annars 
funnits. Om vårdpersonal och distriktssköterskor lär känna varandra ökar förhoppningsvis känslan av 
teamarbete. 

Beroende av kompetens och engagemang  
Distriktssköterskorna framhävde vikten av hög kompetens hos den vårdpersonal som arbetar närmast 
patienten. Resultatet visade att distriktssköterskorna i många fall upplevde vårdpersonalens kompetens 
som bristfällig och det fanns oro över att förändrade hälsotillstånd inte uppmärksammades. Tidigare 
studier har undersökt den medicinska kunskapen hos delegerad vårdpersonal. Resultaten påvisar stora 
brister och det framkommer att vårdpersonal får delegering utan att deras utbildning eller kunskap 
testas (Axelsson & Elmståhl, 2004; Swedberg, Hammar Chiriac, Törnkvist & Hylander, 2013). 
Distriktssköterskan ska arbeta för säker vård, vilket bland annat innebär en analys av eventuella risker 
i relation med vårdpersonalens kompetens (Cronenwett et al., 2007). Flera tidigare studier belyser att 
patientsäkerheten kan äventyras på grund av bristande utbildning och kunskap hos vårdpersonal 
(Cronenwett et al., 2007; Berland et al., 2012; Gransjön Craftman et al., 2012; Andersson et al., 2018).  
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Gransjön Craftman et al (2012) menar att bristen på utbildning kan kompenseras av att vårdpersonalen 
arbetar nära patienten, vilket antas leda till patientkännedom och ökad möjlighet att uppmärksamma 
förändrade hälsotillstånd hos patienten. Detta lyftes även av distriktssköterskorna i denna studie, då de 
menade att vårdpersonal ofta hade bättre patientkännedom än distriktssköterskan och därmed kunde 
observera förändringar som annars kunde missats.  

Distriktssköterskorna beskrev att det var stor variation på vårdpersonalens kunskap och 
erfarenhet, vilket innebar att utbildningen vid delegeringsprocessen fick anpassas på individnivå. Mer 
tid för att kunna anpassa delegeringen efter vårdpersonalens kunskapsnivå var något som efterfrågades 
av distriktssköterskorna. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2019) ingår det i distriktssköterskans 
profession att anpassa lärande och utbildning efter vårdpersonalens behov. Studier visar att 
sjuksköterskors förmåga av att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till vårdpersonal påverkar 
patientsäkerheten (Bittner & Gravlin, 2009; Saccomani & Pinto-Zipp, 2010; Kaernested & Bragadóttir, 
2012; Josefsson & Peltonen, 2015). Praktisk träning i läkemedelsdelegering under 
sjuksköterskeutbildningar skulle kunna bidra till ökad trygghet och kvalité (Kaernested & Bragadóttir, 
2012). Reflektion görs kring vikten av kontinuerlig utbildning till all vårdpersonal som arbetar närmast 
patienten, samt problematiken att det saknas tid för distriktssköterskorna att utföra det som är ålagt 
dem och vad studier visar påverkar patientsäkerheten. 

  Resultatet visade att det var extra svårt att bedöma kunskapsnivån hos vårdpersonal när 
de inte behärskade det svenska språket. Distriktssköterskorna vittnade om situationer där vårdpersonal 
hade svårt för att kommunicera med patienter, kollegor och andra yrkeskategorier. Problematiken med 
bristande språkkunskap och svårighet att förmedla information belyses av Socialstyrelsen (2019) som 
menar att det är en stor utmaning för arbetsgivaren då fler utlandsfödda bedöms arbeta inom vården i 
framtiden. Även tidigare studier, både svenska och internationella visar att kommunikationssvårigheter 
ökar risken för missförstånd vid medicinska delegeringar, vilket i sin tur äventyrar patientsäkerheten 
(Goodman, Robb, Drennan,  & Wolley, 2005; Gransjön Craftman et al., 2012). Flertal av de faktorer som 
anses öka respektive minska tryggheten av att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter är utanför 
distriktssköterskornas kontroll, vilket bedöms försvåra delegeringsförfarandet. Reflektion görs över hur 
detta påverkar vårdkvalitén och patientsäkerheten, samt hur beroende distriktssköterskan är av den 
anställda vårdpersonalens kompetens. Det blir även tydligt hur viktig distriktssköterskans 
utbildningsinsats är i delegeringsförfarandet.  

Komplex arbetsuppgift  
Distriktssköterskorna i studien var överens om att delegering till vårdpersonal var nödvändigt inom 
hemsjukvård, då antal sjuksköterskor i organisationen var alldeles för få. Det faktum att hemsjukvården 
inte fungerade utan delegering till vårdpersonal försvårade distriktssköterskornas 
delegeringsförfarande och möjlighet att neka delegering, vilket även bekräftas i tidigare studier 
(Axelsson & Elmstahl, 2004; Socialstyrelsen, 2008; Corazzini et al., 2010; Bystedt et al., 2011; Gransjön 
Craftman et al., 2012; Gransjön Craftman et al., 2016). Gransjön Craftman et al. (2012) ställer sig 
frågande till hur frivilligt utfärdande av delegeringar är, så länge verksamheten inte fungerar utan 
delegering till vårdpersonal.  

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska distriktssköterskan förvissa sig om mottagarens 
kunskap, att den är tillräcklig för att arbetsuppgifter som delegeras utförs på ett säkert sätt. Det bör 
göras genom kontroll av teoretiska och praktiska erfarenheter, vid olika tillfällen under den tid som 
delegeringen är giltig. Sjuksköterskan ska även ge fortlöpande handledning när detta behövs (SOSFS 
1997:14). Distriktssköterskorna i studien beskrev att det var svårt att avgöra vårdpersonalens kunskap 
då tiden med vårdpersonalen oftast var knapp, samt att det inte fanns tid eller resurser för att vara med 
ute i verksamheten eller för kontinuerlig handledning eller uppföljning. Patientsäkerheten försvagas när 
sjuksköterskan inte får tillräckligt med tid för utbildning, fortlöpande handledning samt uppföljning 
(Corazzini, et al., 2010; Bystedt et al., 2011; Gransjön Craftman et al., 2012; Gransjön Craftman et al., 
2016). För att minimera risken för vårdskada ska sjuksköterskan värdera sin egen förmåga och insats, 
men även vara uppmärksam på eventuella risker som övrig vårdpersonal kan utsätta patienten för 
(Cronenwett et al., 2007). Att ha lagar och föreskrifter som inte kan följas i praktiken försätter 
distriktssköterskorna i en svår situation. 

Distriktssköterskor i föreliggande studie beskrev att delegeringar ofta fick utföras med 
kort varsel, på grund av att det saknades vårdpersonal. Speciellt tydligt var detta under sommaren. Detta 
strider mot Socialstyrelsen föreskrifter, där det står beskrivet att delegering inte får användas för att lösa 
brist på personal (SOSFS 1997:14). Distriktssköterskor i föreliggande studie beskrev att de aldrig 
utfärdade en delegering om de inte var helt säkra på mottagarens kompetens. Dessa distriktsköterskor 
hade varierande lång arbetslivserfarenhet. Detta skiljer från resultat i tidigare studier, där det 
framkommer att sjuksköterskor med lång erfarenhet har lättare för att neka delegering än 
distriktssköterskor med kort erfarenhet (Saccomani & Pinto-Zipp, 2010; Bystedt et al., 2011). Det bör 
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alltid finnas utrymme för distriktssköterskan att neka delegering vid osäkerhet, utan att behöva fundera 
på om det finns tillräckligt med vårdpersonal för att inte vårdarbetet ska bli lidande.  

Distriktssköterskorna upplevde att samarbetet med cheferna från den egna 
organisationen, hälso- och sjukvård fungerade bra. Däremot erfor distriktssköterskorna att 
vårdpersonalens chefer förväntade sig att distriktssköterskan skulle delegera den personal som anställts, 
oavsett hans eller hennes kunskap eller tidigare erfarenheter. Tidigare studie beskriver att vårdgivare 
underskattar brist på kompetens hos vårdpersonal (Andersson et al., 2018). Arbetsgivare bör ta större 
ansvar gällande utbildning till vårdpersonal som anställs, samt ombesörja att mer tid ges till 
distriktssköterskan för att utbilda innan delegering ges (Gransjön Craftman et al., 2012). 

Distriktssköterskorna belyste vikten av väl utarbetade delegeringsrutiner. 
Delegeringsrutinerna vid delegering utav medicintekniska uppgifter var i en kommun inte lika tydliga 
som vid delegering utav exempelvis läkemedel, trots att medicinskt ansvarig sjuksköterska har 
skyldighet och ansvar att skapa tydliga rutiner och riktlinjer så att delegering av hälso- och 
sjukvårdsuppgifter är förenligt med patientsäkerheten (SOSFS 1997:14). Distriktssköterskorna beskrev 
att det skapade osäkerhet och rädsla över att missa information som var viktig att framföra till 
vårdpersonal som skulle utföra arbetsuppgiften. Evidensbaserade regionala och lokala riktlinjer är 
viktiga arbetsredskap för sjuksköterskan. När lagar och riktlinjer följs förbättras vårdkvalitén och 
säkerheten ökar (Cronenwett et al., 2007). Reflektion görs över vikten av tydliga rutiner och riktlinjer, 
även vid delegering av medicintekniska uppgifter. För att underlätta distriktssköterskans 
delegeringsförfarande samt för att inte äventyra patientsäkerheten måste dessa uppgifter tas på lika 
stort allvar som delegering av exempelvis läkemedel. Detta är något som ska hanteras av organisationen 
eller av medicinskt ansvarig sjuksköterska och ansvaret bör inte läggas på den enskilda 
distriktssköterskan.  

Distriktssköterskorna kände sig oftast trygga och bekväma med att delegera till 
vårdpersonal.  Samtidigt framkom det att delegeringar utfärdades trots osäkerhet på vårdpersonalens 
förmåga att utfärda arbetsuppgifterna på ett säkert sätt, vilket även beskrivs i tidigare studie (Bystedt et 
al., 2011). Bystedt et al (2011) beskriver att sjuksköterskor delegerar mer än de själv önskar. 
Sjuksköterskorna upplever att de förlorar kontrollen när delegering utförts och det finns osäkerhet på 
hur arbetsuppgiften utförs. Enligt Patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd får legitimerad personal endast överlåta en arbetsuppgift till icke legitimerad personal när det är 
förenligt med god och säker vård. En förutsättning för att delegera en hälso- och sjukvårdsuppgift är att 
distriktssköterskan känner sig trygg med personalens kompetens (SFS, 2010:659). 

Distriktssköterskorna hade erfarenhet av att anställning i hemsjukvård likställs med att 
mottaga en delegering och det ansvar som det medför. Vårdpersonal har enligt Socialstyrelsen möjlighet 
att tacka nej till delegering (SOSFS 1997:14).  I en tidigare svensk studie beskriver vårdpersonal att det 
är svårt att neka delegering på grund av organisationens uppbyggnad. Vårdpersonal beskriver att det 
förväntas att de har delegering, att det är nödvändigt för att kunna utföra de arbetsuppgifter som krävs 
inom hemsjukvård (Gransjön Craftman, Hammar, von Strauss, Hillerås & Westerbotn, 2014). Efter att 
tagit del av tidigare forskning samt av denna studie konstateras att delegeringar förekommer trots 
osäkerhet från både distriktssköterska och vårdpersonal, vilket strider mot Socialstyrelsens föreskrifter 
(SOSFS1997:14). Distriktssköterskan ska initiera och medverka till god patientsäkerhet (Cronenwett et 
al., 2007; Svensk sjuksköterskeförening, 2019). Det faktum att verksamheten inte fungerar utan 
delegerad vårdpersonal, i kombination med bristande förutsättningar försätter distriktssköterskor i en 
svår situation. Reflektion görs över att det kan påverka vårdkvalitén och patientsäkerheten negativt 
inom hemsjukvården. För att distriktssköterskor ska ha en möjlighet att arbeta utifrån 
kärnkompetensen säker vård samt följa de lagar och riktlinjer som styr delegeringsförfarandet krävs 
stöd från organisationen. 

Slutsatser 

Resultatet av denna studie visade att hemsjukvård inte fungerade utan delegering till vårdpersonal. 
Orsaken till behovet av delegering är att det saknades tillräckligt många distriktssköterskor och 
sjuksköterskor. Distriktssköterskorna var positiva till delegering och såg det som en självklar 
arbetsuppgift men oroades över vårdpersonalens bristande kompetens. Flera faktorer som försvårade 
delegeringsförfarandet och därmed patientsäkerheten framkom. Brist på tid var något som återkom 
under intervjuerna. Distriktssköterskorna betonade vikten av mer tid för utbildning av vårdpersonalen, 
mer tid för delegeringsprocessen samt tydliga delegeringsrutiner, inte minst vid uppföljningar. 
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Kliniska implikationer 

Föreliggande studie kan öka förståelsen för distriktssköterskans arbete med delegeringsprocessen i 
hemsjukvården. Många faktorer som försvårar delegeringsprocessen och därmed riskerar 
patientsäkerheten är organisatoriska och ligger utanför distriktssköterskans kontroll.  Genom att bidra 
med kunskap och belysa utmaningar kan beslutsfattare få en insikt i den komplexa situation som 
distriktssköterskan ställs inför när det gäller delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Det finns 
behov av förändring av nuvarande arbetssätt och resultatet kan användas som underlag inför framtida 
förbättringsarbete. Tydliga riktlinjer när det gäller delegering av medicintekniska arbetsuppgifter är ett 
konkret exempel på åtgärd som kan förbättra distriktssköterskans arbete, men även rutiner för hur 
uppföljning av utfärdade delegeringar och fortlöpande utbildning ska hanteras. Resultatet visar att 
delegeringar utfärdas trots osäkerhet på mottagarens kompetens. En förhoppning är att 
distriktssköterskor genom diskussion och reflektion kan se över hur det ser ut på deras arbetsplats. För 
att sjuksköterskor skall kunna delegera vårdpersonal på ett säkert sätt, i samstämmighet med 
upprättade lagar och riktlinjer krävs ytterligare forskning. Förslagsvis skulle en kvantitativ studie kunna 
utföras, där olika kommuners sätt att hantera delegeringsprocessen jämförs i relation till inträffade 
avvikelse gällande delegerade arbetsuppgifter. Det hade även varit intressant med ytterligare en 
kvalitativ studie, där vårdpersonalens erfarenheter kring delegeringsprocessen undersöks. Slutligen är 
förhoppningen att framtida förbättringsarbeten ska öka patientsäkerheten och i slutändan förbättra 
vårdkvalitet för patienten. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Hej!  

Information om forskningsstudie.  

 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
distriktssjuksköterska vid Jönköpings universitet. I utbildningen ingår det ett examensarbete i form av 
en magisteruppsats.  

Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter distriktssköterskor har av delegering av hälso- 
och sjukvårdsuppgifter i kommunal hemsjukvård.  

Önskvärt vore om cirka 10 distriktssjuksköterskor från er kommun ville delta i en intervju. Intervjuerna 
beräknas ta mellan 20 - 60 minuter och distriktssköterskorna kommer få bestämma tid och plats.   

Medverkan är helt frivillig. Det innebär att deltagaren när som helst kan avbryta sin medverkan utan 
vidare förklaring.  

Allt material kommer att hanteras konfidentiellt och ska inte kunna spåras till deltagarna.  

Om godkännande ges för att få intervjua distriktssköterskor i er organisation vore vi tacksamma om ni 
vill vidarebefordra bifogat informationsbrev med förfrågan om deltagande till distriktssköterskor som 
varit verksamma i minst ett år.  

 
Vid frågor eller funderingar, kontakta gärna någon av oss via mail eller telefon. 

Med vänlig hälsning 

Caroline Engström, 0768-763645         enca1616@student.ju.se  

Camilla Petersson, 0733-687041          camilla.petersson@vaxjo.se 

  



 

 
 

Bilaga 2 

 

Hej!  

Information om forskningsstudie.  

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
distriktssjuksköterska vid Jönköpings universitet. I utbildningen ingår det ett examensarbete i form av 
en magisteruppsats.  

Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter distriktssköterskor har av delegering av hälso- 
och sjukvårdsuppgifter i kommunal hemsjukvård.  

Datainsamlingen kommer att ske via intervjuer som spelas in. Allt material kommer att hanteras 
konfidentiellt och ska inte kunna spåras till deltagarna. 

Intervjuerna beräknas ta mellan 20 - 60 minuter och du får bestämma tid och plats.  

Medverkan är helt frivillig. Det innebär att du när som helst kan avbryta din medverkan utan vidare 
förklaring.   

Om du önskar delta i studien eller har frågor/funderingar, kontakta gärna någon av oss via mail eller 
telefon.  

Med vänlig hälsning 

Caroline Engström, 0768-763645            enca1616@student.ju.se  

Camilla Petersson, 0733-687041             camilla.petersson@vaxjo.se 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 
Ge informanten information om att: 

 Studiens syfte är att beskriva distriktssköterskans erfarenhet av att delegera. 
 Deltagandet är helt frivilligt och intervjun kan avslutas utan att orsak anges. 
 Materialet kommer behandlas konfidentiellt och enbart användas för studiens syfte. 
 Fråga om det går bra att intervjun spelas in. 

 

Inledande frågor 

 Hur gammal är du? 
 Hur länge har du arbetat som distriktssköterska inom kommunal verksamhet?  
 Hur många delegeringar per år genomför du? 

 

Intervjufrågor  

Vad har du för erfarenheter att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till icke legitimerad personal i 
kommunal hemsjukvård? 

- Positiva 

- Negativa 

Finns det uppgifter som du behövt delegera där du känt dig osäker eller oroat dig för patientsäkerheten?  
Kan du berätta mer... 

Har du erfarit att den du delegerar saknar tillräckligt med kompetens för att utföra uppgiften? Hur 
hanterar du isf det? 

Har du i samband med delegering av medicintekniska uppgifter erfarit att den du delegerar saknar 
tillräckligt med kompetens för att utföra uppgiften? Hur hanterar du isf det? 

Har du i samband med medicintekniska uppgifter erfarit att du själv inte har tillräcklig kompetens för 
att kunna delegera uppgiften? Hur hanterar du isf det? 

Upplever du att de lagar och föreskrifter som styr delegeringsförfarandet följs? Nej: Hur känns det att 
inte kunna följa reglerna? 

Vad krävs för att delegeringsförfarandet ska bli patientsäkert?  

Är det något annat du vill tillägga? 

 
Avslutning 

 Kan vi kontakta dig efteråt, om vi har fler frågor? 
 Du är välkommen att kontakta oss om du har några funderingar över intervjun. 
 Tacka för att deltagaren medverkat 

 

 


