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Bakgrund: Ädelreformen trädde i kraft 1992 vilken innebar att kommunerna tog över ett 

större ansvar för sjukvårdande insatser från landstingen. Samtidigt lagstadgades kravet att 

kommunerna skulle ha en sjuksköterska, med särskilt ansvar för kvalité och 

patientsäkerhet. Det finns tydliga lagar och författningar för delegeringar, de reglerar 

skyldigheter och ansvarsfrågor. Delegeringar är inte till för att lösa personalbrist eller 

ekonomiska problem. 23 år senare genomförs dagligen mängder av delegerade 

arbetsuppgifter av både utbildad och outbildad personal. 

Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån ett patientsäkerhets perspektiv beskriva 

medicinskt ansvariga sjuksköterskors syn på de delegeringar som görs inom den 

kommunala hälso- och sjukvården.                              

Metod: Data samlades in genom att åtta intervjuer genomfördes, vilka analyserades med 

en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Patientsäkerheten skall alltid komma i första hand. MAS ansvar för att det finns 

fungerande rutiner som är väl förankrade inom verksamheten. Det är enhetschefernas 

ansvarar för att se till så det finns personal som kan utföra uppgifterna. Genom ökad kunskap 

hos medarbetarna minimeras risken för att fel uppstår. Kontinuiteten är viktig för att goda 

vårdrelationer ska kunna formas. 

Slutsats: Genom kontinuitet av personal ute hos patient, utbildning av personal på alla 

nivåer samt kvalitetssäkring av delegeringsförfarandet inom den kommunala 

hemsjukvården, kan man öka patienternas trygghet, delaktighet och säkerheten. 
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Background: Ädelreformen came into force in 1992 which meant that the municipalities 

took over some responsibility for nursing care from the county councils. Meanwhile, at 

statute requirement that municipalities would have a nurse with special responsibility for 

quality and patient safety. There are clear laws and regulations for the delegations they 

regulate obligations and liability, delegation is not to solve staff shortages or financial 

problems. Today conducted daily amounts of delegated tasks of both skilled and unskilled 

staff. 

Aim: The aim of the study was to describe local authority senior medicine advisors views 

on the delegations made in the municipal health care from a patient safty perspective. 

Method: Data was collected through eight interviews. The data was analyzed using 

qualitative content analysis. 

Results: Patient safety should always come first. MAS responsibility for the existence and 

functioning procedures that are well anchored within the business. The managers 

responsibility is to ensuring that there are personnel who can perform the tasks. Through 

increased knowledge among employees are minimized risk of errors. Continuity is 

important for good health relationships to be formed. 

Conclusion: Contingency out at the patients, the training of staff at all levels and the 

quality of the devolution process in the municipal home care, can increase patient security, 

participation and security. 
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INLEDNING 

Alarmerande nyhetsrubriker om vanvård inom hälso- och sjukvården möter oss med jämna 

mellanrum genom media. Ordet vanvård signalerar vårdpersonal som brister i omvårdnad, 

människosyn och etisk värdegrund. Samtidigt som det rapporteras om sjuksköterskors 

upplevelser av att arbeta under stress. Detta är medierapporteringar som skapar oro och 

otrygghet om vårdens kvalité, parallellt som de väcker frågor om vårdpersonalens 

arbetsvillkor. En distriktssköterska som arbetar inom den kommunala hemsjukvården har 

ansvar för att omvårdnaden av patienterna är god samt att all vård sker på ett säkert och 

ansvarsfullt sätt, även när hon/han inte själva fysiskt är i närheten av patienten. Detta är något 

som ställer stora krav inte enbart på distriktssköterskan utan på alla som vårdar patienten. 

För att vården skall fungera innebär det att ett flertal sjukvårdande arbetsuppgifter måste 

delegeras till annan vårdpersonal vilka inte alltid har vårdutbildning. 

Författarens intresse för ämnet väcktes av den egna yrkeserfarenheten som distriktssköterska 

inom kommunal verksamhet. När det fungerar väl har man en god patientsäkerhet, men de 

gånger som avvikelser/brister uppstår är patientsäkerheten låg. Kommunens 

distriktssköterskor har en central roll i det för patientsäkerheten kritiska området med att 

delegera arbetsuppgifter. Detta skall ske på ett sätt som främjar den enskilde patientens hälsa 

och ger trygghet i vardagen. 

BAKGRUND 

Patientsäkerhet 

I Socialstyrelsens rapport från 2008, ¨Vårdskador inom somatisk slutenvård,¨ beskrivs att 

70% av alla vårdskador och komplikationer skulle gå att undvika (Socialstyrelsen 2008). 

Socialstyrelsen fick i juni 2011 i uppdrag från regeringen att varje år under perioden 2013-

2015, lämna en aktuell lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet (Socialstyrelsen 2014). 

Den första januari 2011 kom den nya patientsäkerhetslagen, som betonar att vårdgivarens 

och arbetsgivarens ansvar främjas av en hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård (Staaf 

2012). Det framgår av patientsäkerhetslagens första kapitel att hälso- och sjukvårdspersonal 

skall utföra sitt arbete så vårdskador inte uppstår. Med vårdskada menas fysiskt eller psykiskt 

lidande, skada eller sjukdom samt dödsfall, som hade kunnat undvikas om åtgärder vidtagits 

när patienten kontaktade hälso- och sjukvården. En vårdskada betecknas som allvarlig om 

patientens fått bestående problem, ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit (SFS 2010:659).  

Hälso- och sjukvårdspersonalens personliga ansvar gentemot patienten regleras i 6 kap. 2 § 

PSL, där det framgår att de själva bär ansvaret för hur han eller hon fullgör sina 
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arbetsuppgifter. I samma lag, 6 kap. 1 § PSL framgår att den som tillhör hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet (SFS 2010:659) 

En verksamhet som bedriver vård, ska uppfylla kraven på god vård. Vilket innebär att den 

ska vara säker, av god kvalitet och tillgodose patienternas behov av trygghet i vård och 

behandling. Det skall finnas personal, lokaler och utrustning som behövs för att god vård 

skall kunna ges (SFS 1982:763; SOSFS 1997:14). Vårdgivaren har skyldighet att bedriva ett 

systematiskt patientsäkerhetsarbete samt ansvarar för att planera, leda och kontrollera sin 

verksamhet så att god vård garanteras i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. De har också 

en skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga så att patienter inte drabbas av vårdskador.  

Senast den första mars varje år är samtliga vårdgivare skyldiga att upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse. Den skall påvisa hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits det senaste 

årets, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patienternas säkerhet samt vilka resultat som 

uppnåtts. Den skall även finnas tillgänglig för alla som önskar ta del av den (SFS 2010:659). 

I Sverige är vården säkrare än i många andra länder, men ändå är vårdskador fortfarande ett 

problem. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) startade 2007, tillsammans med alla 

landsting, en satsning för att ökad patientsäkerheten. Kunskapen om hur de vanligaste 

vårdskadorna ska minska sprids till landsting, regioner och kommuner kontinuerligt och nya 

förebyggande arbetssätt utvecklas (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014).   

Vaismoradi, Salsali, Turunen och Bondas (2011) beskriver i sin studie att patientsäkerhet 

är ett resultat av att vårdpersonalen bryr sig om patientens välbefinnande och att det finns 

en vårdrelation mellan personalen och patienten. Denna vårdrelation ger patienten känslan 

av att få rätt vård.  

Etiskt patientperspektiv 

Inom vårdvetenskapen talas om ett etiskt patientperspektiv, där värdegrunden 

karaktäriseras av integritet och värdighet samt att patienten betraktas som expert på sin 

situation. Det etiska patientperspektivet tydliggörs av begreppen livsvärld, lidande och 

välbefinnande, subjektiv kropp och vårdrelation (Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten 

och Suserud, 2003). Dahlberg et al (2003) menar att det är patientens upplevelse av sin 

hälsa och vård som ska beaktas i första hand.  

En grundläggande utgångspunkt för vårdvetenskapen är det holistiska synsättet. Det 

innebär att inte endast beakta människors självbestämmande, värdighet, integritet och 

sårbarhet utan att se till hela människan, patienten är i fokus. Ett medvetet moraliskt 

patientperspektiv bidrar till att patienten känner förtroende för omvårdnaden (Dahlberg et 

al, 2003). Vårdrelationen definieras enligt Dahlberg et al (2003) som att vårdpersonalen 

har fokus på patientens välbefinnande. Denna vårdrelation skall vara vårdande för 

patienten och inte skapas för att ge vårdpersonalen någon egen personlig vinning. 
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I relationen mellan vårdaren och patienten kan det uppstå ett lidande, så kallat vårdlidande. 

Många gånger uppstår det på grund av ett omedvetet handlande, okunskap och brist på 

reflektion från vårdarens sida (Eriksson, 1994).  Det etiska handlandet skall styras av den 

aktuella situationen vilket inte alltid är oproblematiskt då stora krav ställs på vårdaren och 

vårdarens arbetsmiljö. De eventuella hinder som kan uppstå är upplevelsen av stress och 

negativa känslor som situationen väcker hos vårdaren, vilka måste bearbetas så att god 

vård kan ges (Dahlberg et al 2003). 

I en studie av Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008) har sjuksköterskor beskrivit 

sina upplevelser av hur vårdlidande uppstår för patienten. De konstaterar att lidande 

uppstår då patienten inte får någon del i planeringen av sin vård och då personalen inte 

visar något intresse för patientens åsikt. Det kan också uppstå då vårdpersonalen, i och med 

sin medicinska kunskap, får en auktoritet som patienten inte vågar ifrågasätta. Personalen 

öppnar inte upp för en dialog med patienten så de ges inte möjlighet att ha åsikter om sin 

situation. Att inte bli tillfrågad skapar lidande genom att patienterna inte tas på allvar, de 

känner sig varken hörda eller sedda av vården.    

Karlsson, Ekman och Fagerberg (2008) redovisar i en svensk studie att en förutsättning för 

god omvårdnad är ett gott samarbete mellan sjuksköterska och omvårdnadspersonal. Det 

skapar trygghet och tillfredsställelse hos omvårdnadspersonalen, vilket är en av de 

viktigaste förutsättningarna för att tillgodose patienterna god och säker vård. 

Trygghet påverkas av yttre faktorer, så som känslan av kontroll och tillit till personer i ens 

omgivning. Att känna förtroende för vårdpersonalen ökar därför patientens känsla av 

trygghet inom vården. Handledning med utgångspunkt i vårdvetenskapen stöttar gott 

patientetiskt vårdande (Dahlberg et al, 2003).  

Delegering 

Socialstyrelsen såg i sin undersökning 2007 att det är många sjukvårdsinsatser som delegeras 

inom hemsjukvården. Utan delegering skulle det vara svårt att genomföra olika hälso- och 

sjukvårdande uppgifter inom den kommunala hemsjukvården. Undersökningen påvisade att 

en sjuksköterska i många fall hade ansvar för så många delegeringar att det stred mot 

Socialstyrelsens egna föreskrifter (Socialstyrelsen, 2008). 

I en studie gjord av Bystedt, Eriksson och Wilde-Larsson (2011) intervjuades sjuksköterskor 

inom kommunal hälso- och sjukvård om deras uppfattning av att delegera till vård- och 

omsorgspersonal. De kom då fram till att delegering ses som en förutsättning för en 

fungerande vård bland annat pga. bristen på sjuksköterskor inom organisationen. Detta stöds 

av den studie som gjorts av Corazzini, Andersson, Rapp, Mueller, McConnell och Lekan 

(2010) där det beskrivs att utan delegering skulle sjuksköterskan inte hinna med sitt arbete.  

I författningen SOSFS 1997:14 regleras delegeringen av arbetsuppgifter inom hälso- och 

sjukvården, vilken hänvisar vidare till hälso- och sjukvårdslagen. Här fastställs att en person 
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med formell kompetens för en medicinsk arbetsuppgift, överlåter denna uppgift till en person 

som saknar formell kompetens, men har reell kompetens för att klara uppgiften på ett 

patientsäkert sätt. Legitimerade yrkesutövare innehar formell kompetens, sjukvårdsbiträden 

och undersköterskor däremot, de så kallade oreglerade yrken, innehar en reell kompetens, 

då de skaffat sig kunskapen genom praktik och fortbildning (Staaf, Wendel och Zanderin, 

2012). 

En sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård kan delegera vissa hälso- och 

sjukvårdsinsatser till annan vårdpersonal. I samband med delegeringen skall personalen 

utbildas, instrueras och handledas. Den som delegerar skall inneha både formell och reell 

kompetens för uppgiften samt är skyldig att fråga uppgiftsmottagaren, om denne anser sig 

vara tillräckligt utbildad och ha erfarenheten som krävs för att genomföra arbetsuppgiften, 

dvs. anser sig ha reell kompetens. Om uppgiftsmottagaren inte anser sig säker på uppgiften 

skall denne inte delegeras (SOSFS 1997:14).  

Kleinman och Saccomano (2006)  menar att det finns ett behov av att sjuksköterskorna 

utvecklar rutiner för delegeringarna som vad, hur och på vilket sätt de skall utföras. De 

efterlyser även en tydligare lagstiftning med tanke på att vårdpersonalen som skall delegeras 

arbetsuppgifter kommer från olika utbildningsbakgrund. Deras önskemål är att konsten att 

delegera förs in i sjuksköterskeutbildningen. 

I SOSFS 1997:14 framgår det att en person som tillhör hälso- och sjukvård har ett personligt 

yrkesansvar, vilket även gäller när en uppgift delegerats.  En arbetsuppgift får endast 

delegeras om det är förenligt med trygg och säker vård. Den som delegerats en arbetsuppgift 

är själv ansvarig för sina handlingar och kan om en vårdskada skulle uppstå ställas till svars 

för det inträffade. Den eller de uppgifter som delegeras skall vara klart och tydligt 

definierade så att den som delegeras vet förutsättningarna. En delegering är alltid 

tidsbegränsad till ett år eller för ett specifikt tillfälle. Delegeringen kan när som helst 

återkallas om det föreligger risk för patientsäkerheten (SOSFS 1997:14).  

I Sverige genomfördes en enkätstudie av Törnkvist och Strender, 1998, där de tittade på 

delegeringar inom öppenvården. Den genomfördes på sex vårdcentraler inom Stockholms 

län och informanterna var undersköterskor, vårdbiträden samt distriktssköterskor. Studiens 

resultat visade ett behov av att öka förståelsen angående delegering, genom information och 

undervisning av lagar, rutiner och begrepp knutna till delegeringarna. Det poängterades även 

att genom delegation tillvaratas och höjs hela personalstyrkans kunskap och färdigheter. 

Det är vårdgivarens skyldighet att se till att det finns personal med såväl formell som reell 

kompetens, d.v.s. anpassa bemanningen utifrån verksamheten så att vård av god kvalitet och 

säkerhet för patienterna kan upprätthållas (SOSFS 1997:14). Kleinman och Saccomano 

(2006) beskriver att på grund av bristen på legitimerade sjuksköterskor i USA har det 

lanserat en modell som banat väg för en ny typ av vårdare, Unlicensed Assistive Personel 

(UAP). Dessa fungerar som sjuksköterskeassistenter och kan delegeras 
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omvårdnadsuppgifter, samtidigt som sjuksköterskan har kvar det yttersta ansvaret. I viss mån 

kan detta liknas med sjuksköterskan och undersköterskans samarbete i Sverige. 

Craftman, von Strauss, Rudberg och Westerbotn (2013) gjorde 20 intervjuer med 

distriktssköterskor för att beskriva hur de uppfattade delegering av läkemedelsadministration 

till vård och omsorgspersonal. Studien visade att sjuksköterskorna har för lite tid till att 

delegera säkert och till att följa upp givna delegeringar. Distriktssköterskorna belyste vård 

och omsorgspersonalens brist på kunskap för de delegerade uppgifterna, de påtalar behovet 

av mer utbildning för vård- och omsorgspersonalen i syfte att förbättra patientsäkerheten.  

Hemsjukvård 

Hemsjukvård är en verksamhet som växer, under 2007 fick ca 250 000 personer hälso- och 

sjukvårdsinsatser i sina hem i Sverige, 87% av dessa är över 65 år. Att allt fler får vård av 

kommunens hemsjukvård beror till stor del på att antalet vårdplatser inom den slutna vården 

har blivit färre, vilket även har skett med antalet platser på de särskilda boendena runt om i 

landet. Ädelreformen genomfördes 1992 och sedan dess har kraven på olika hälso- och 

sjukvårdande insatser ökat inom hemsjukvården. Allt fler svårt sjuka bedöms vara 

utskrivningsklara och skrivs ut till hemsjukvården.  Socialstyrelsen har i en 

enkätundersökning kommit fram till att det pågår en förskjutning av vården som innebär att 

alltmer kvalificerad vård utförs i hemmen, vilket ställer krav på att det finns personal dygnet 

runt (Socialstyrelsen, 2008). 

Hemsjukvård innefattar medicinska, rehabiliterade, habiliterande och omvårdande insatser 

vilka utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller av annan vårdpersonal med 

delegering. Vården ges i ordinärt- eller särskilt boende. De kunskapsområden som skall 

finnas inom verksamheten är specialistutbildad sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut 

samt övrig personal med utbildning för verksamhetens behov (SOU 2011:55).  Eftersom 

kommunen enligt HSL (SFS 1982:763) inte har rätt att anställa läkare är det landstinget 

ansvar att tillhandahålla läkare kompetens. 

I Sverige har kommunerna samlat ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatserna upp till 

sjuksköterskenivå inom de särskilda boendeformerna för äldre och funktionshindrade. 

Landstingets ansvar är att erbjuda hälso- och sjukvård till alla som är bosatta inom 

landstinget, bortsett från de ovannämnda boende formerna vilka kommunerna ansvarar för. 

Denna ansvarsuppdelning gäller även habilitering, rehabilitering samt hjälpmedel. 

Landstinget kan genom avtal med kommunen överlåta ansvaret för hälso- och 

sjukvårdsinsatser i ordinärt boende (SFS 1982:763). Ungefär hälften av landets kommuner 

har skrivit avtal med landstingen om att överta hemsjukvården i det ordinära boendet. I 

Västra Götaland har samtliga kommuner ingått ett sådant avtal (Socialstyrelsen, 2008).              
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Sjuksköterskans uppdrag och ansvar inom kommunal hemsjukvård 

Tillgången till läkare och sjuksköterskor är inte alltid tillräcklig. En sjuksköterska kan, enligt 

Socialstyrelsen (2008), ansvara för upp till 400 patienter inom hemsjukvården i ordinärt och 

särskilt boende. Det innebär att kvalitén vården och patientsäkerheten riskeras.  

Sjuksköterskeyrket i kommunal verksamhet har en mer eller mindre uttalad konsultativ 

karaktär och sjuksköterskor delegerar många av de arbetsuppgifter de har yrkesansvar för 

till annan vårdpersonal (Ödegård, 2006). I en studie som belyser sjuksköterskors 

erfarenheter av att utöva palliativ vård inom kommunal äldrevård, anser Törnqvist, 

Andersson & Edberg (2012)  att sjuksköterskans roll och befogenheter i den kommunala 

vården behöver stärkas. Sjuksköterskornas kompetens måste tillvaratas och utvecklas, om 

svårt sjuka och döende äldre ska kunna vårdas i hemmet. Socialstyrelsen (2012) 

konstaterar att grundutbildning inte är tillräckligt för sjuksköterskor i kommunal äldrevård. 

Det behövs specialistkunskaper, trots detta har endast 1,6 procent av sjuksköterskorna i den 

kommunala vården en specialistutbildning inom vård av äldre.  

Socialstyrelsens syfte med kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är att 

tydliggöra sjuksköterskans profession och yrkesutövning och därmed bidra till att ge 

patienten en god och säker vård (SOSFS 2005-105-1).  De skall tydliggöra sjuksköterskans 

och specialistsjuksköterskans funktion som omvårdnadsexpert, ledare, utvecklare och 

pedagog, förmågan till att utbilda medarbetarna (SOSFS 2005-105-1; Riksföreningen för 

distriktssköterskor och svensk sjuksköterskeförening 2008).  

I sin yrkesroll skall en sjuksköterska oavsett vårdform och verksamhetsområde arbeta utifrån 

ett etiskt förhållningssätt som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet samt utföras i 

enlighet med gällande lagar, författningar, föreskrifter och andra riktlinjer. En sjuksköterskas 

fyra grundläggande ansvarsområden är: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa 

hälsa samt att lindra lidandet (SOSFS 2005-105-1). 

Riksföreningen för distriktssköterskor och svensk sjuksköterskeförening (2008) beskriver 

att sjuksköterskan inom hemsjukvården skall vara ett stöd till andra personalgrupper som 

verkar runt den enskilde patienten. Arbetet omfattar även ett hälsofrämjande arbetssätt för 

att möta, stödja, hjälpa, förebygga, råda, vårda och behandla en person och dennes familj i 

livets alla skeenden utifrån fysisk, psykisk, social, kulturell och existentiell hälsa och 

sjukdom.  

För att patientsäkra omvårdnaden kring den enskilde patienten har sjuksköterskan ansvar för 

att allt dokumenteras enligt gällande föreskrifter i den patientbundna journalen samt kunna 

påvisa att uppföljning och utvärdering genomförs (SFS 2008:355).  Vårdarbetet kan vara 

organiserat på ett sätt som gör att sjuksköterskors arbetsuppgifter till stor del utgörs av 

administrativa insatser och att allt för många vårduppgifter delegeras. Vilket kan medföra 

att det föreligger risk för kvalitén på vården och patientsäkerheten blir lidande på grund av 



7 
 

att sjuksköterskorna genom minskad patientkontakt förlorar viktig kunskap om patienterna 

(Ehrenberg & Wallin, 2009). 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

Enligt 24§ HSL (SFS 1982: 762) skall det i varje kommun finnas en sjuksköterska som har 

det övergripande ansvaret för kvalitén och säkerheten på den vård som kommunen erbjuder. 

En medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar innefattar bl.a. att det finns behövliga 

direktiv för den vård, behandling och läkemedelshantering som förekommer i kommunens 

hälso- och sjukvård och att författningsbestämmelser är kända och efterlevs. MAS ansvarar 

för att det finns direktiv för dokumentation, att skador anmäls samt att personalen har den 

kompetens som krävs för de uppgifter de utför. Även anmälan om tillbud inom ramen för 

medicinsktekniska produkter kan ligga på MAS (SOSFS, 1997:10). För att undvika att 

avvikelser upprepas skall det vidtas åtgärder som kan följas upp och vara tillgänglig för övrig 

personal inom verksamheten (SFS 2010:659). 

Socialnämnden i kommunen ansvarar för att MAS får en organisatorisk ställning som gör 

det möjligt att fullgöra sina arbetsuppgifter. Att det finns former för samråd och samverkan 

mellan verksamhetschefen och MAS så att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet 

upprätthålls och verksamhetens kvalitet kan utvecklas (Socialstyrelsen, 2006). 

PROBLEMFORMULERING 

Inom den kommunala hemsjukvården genomförs dagligen mängder av delegerade 

arbetsuppgifter och den som bär huvudansvaret för patientsäkerheten i kommunen är den 

medicinskt ansvariga sjuksköterskan. Delegeringarna anses, även av Socialstyrelsen, som 

nödvändiga och de ingår i kommunernas arbetsbeskrivningar för sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna delegerar arbetsuppgifter både till utbildad och outbildad vård- och 

omsorgspersonal. Det åligger sjuksköterskan att säkerställa en trygg delegering samt att följa 

upp denna. Det är MAS ansvar att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och 

säkerhet, se till att författningsbestämmelser och andra regler är kända bland medarbetarna 

samt att de efterlevs. 

Tidigare studier inom området har visat på att utan delegeringarna skulle den kommunala 

sjukvården inte fungera pga. brist på sjuksköterskor. Studierna påvisar också att det saknas 

tid till nödvändig undervisning av omvårdnadspersonalen. Tanken med denna studie är att 

lyfta MAS:s syn på hur de anser att det fungerar inom deras verksamhet, eftersom det är de 

som har det yttersta ansvaret för patienternas säkerhet i våra kommuner. 
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SYFTE 

Syftet med denna studie är att utifrån ett patientsäkerhets perspektiv beskriva medicinskt 

ansvariga sjuksköterskors syn på de delegeringar som görs inom den kommunala hälso- och 

sjukvården.                              

METOD 

Kvalitativ ansats 

Studien genomförts med en kvalitativ ansats. En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004) valdes för att bearbeta och analysera det insamlade materialet. 

Kvalitativ innehållsanalys är en metod där datamaterialet analyseras stegvis med fokus på 

olikheter och likheter. Grundläggande i innehållsanalysen är att bestämma vad som skall 

analyseras tex innehållet i en intervju. Genom att analysera intervjumaterialet med en 

kvalitativ ansats kan variationer och mönster påträffas eftersom fokus läggs på textens 

innehåll. Meningar och stycken som relaterar till varandra sammanställs i koder, 

subkategorier och kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Studien har en induktiv ansats, 

vid induktiv forskning utgår forskaren från empiriska erfarenheter. Forskaren skall så 

förutsättningslöst som möjligt studera ett fenomen, till exempel genom intervjuer eller 

observationer. Utifrån insamlad data dras sedan slutsatser som presenteras och beskrivs på 

ett så korrekt sätt som möjligt (Henricson, 2013).  

 

Urval 

Informanterna behövde uppfylla två kriterier att de arbetade som MAS inom 

kommunalverksamhet samt att i kommunens geografiska läge var lättåtkomligt för 

författaren, vilket underlättade datainsamlingen. Tre av dem i Värmlands län, 7 av dem från 

Västra Götalands län. Brev sändes ut (se bilaga 1) till verksamhetschefen i de 10 utvalda 

kommunerna där författaren frågade om tillstånd att få intervjua deras medicinskt ansvariga 

sjuksköterska (MAS).   

I brevet framgår att det önskas en underskrift för godkännandet. Brev skickades därefter till 

MAS (se bilaga 2), i breven framgår studiens syfte samt att deltagande i studien är helt 

frivilligt. Vem som var MAS i respektive kommun framkom genom kommunernas hemsida 

eller genom att kontakta deras växel. De tillfrågade som tackade ja fick möjlighet att välja 

tid och plats för ett möte samt fick information om att intervjun kommer ta ca 20-30 minuter. 

De kommuner som varit aktuella i studien namnges inte då det riskerar att röja 

informanternas identitet.  
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Av de tio kommunerna som tillfrågades om deltagande i studien svarade nio kommuner och 

utav dessa var det en MAS som tackade nej till att delta i studien pga hög arbetsbelastning 

under den tid som var avsatt för genomförandet av intervjuerna. Det var således åtta MAS 

som inkluderades i studien. Antalet informanter ansågs lämplig för att studien skulle kunna 

genomföras med god kvalitet. 

Informanterna 

Av de åtta intervjuade medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS) så var det sju kvinnor 

och en man. Medelvärdet på deras ålder var vid intervjutillfället 57 år, den yngsta 49 år och 

den äldsta 64 år. De har samtliga arbetat många år inom vården både regionalt och 

kommunalt. De har arbetat som MAS i allt från en månad till 22 år, medelvärdet låg på nio 

år och alla utom en person hade arbetat flera år inom kommunal organisation. Fyra var 

utbildade distriktssköterskor, tre hade avlagt magisterexamen. Andra exempel på 

utbildningar som informanterna genomgått var; anestesi, intensivvård, hälso- och 

sjukvårdsadministration samt chefsutbildning inom regionen. Samtliga angav arbetstiden 

som dagtid med flextid.  

Datainsamling 

Data har insamlats via intervjuer, vilket lämpar sig bra som datainsamlingsmetod när 

kvalitativt präglade företeelser skall undersökas. Intervjun innebär ett möte med den 

intervjuade, då kan intervjuaren ställa frågor och kommentera på ett sätt som gör att den 

intervjuade kan förtydliga och berätta mer ingående samt ev ge exempel på de beskrivna 

erfarenheterna (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Intervjuguide 

För att svara an till studiens syfte har författaren valt semistrukturerade intervjuer, som 

innebär öppna frågor vilka inte behöver ställas i en specifik ordning, ordningen anpassas 

efter vad som kommer upp i intervjun (Henricson, 2013). Frågor ställs med hjälp av en på 

förhand designad intervjuguide (bilaga 3). Den startar med några demografiska frågor som 

berör ålder, antal år som MAS osv. Därefter ställdes de öppna frågorna vilka gav 

informanterna möjlighet att med egna ord beskriva sina syn på delegeringarna. 

Intervjuguiden innehöll även förslag på allmänna följdfrågor (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Intervjuguiden säkerställde att vissa specifika områden berördes under intervjuerna (Polit 

och Beck, 2012).   

Vid ett tidigt skede i studien genomförde författaren i enlighet med Polit och Beck (2012) 

en pilotintervju, för att kontrollera intervjuguiden, intervjuförmågan och den tekniska 

utrustningen.  Denna ansågs nödvändig då den har hjälpt mycket i starten av själva 

intervjuprocessen. Bell (2006) förklarar att pilotintervjun används då författaren vill att 

informanten ska prata om det som berör problemet. Då får författaren redan från början reda 
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på om intervjufrågorna går att besvara och få ut relevant information ifrån. Enligt Bell (2006) 

frambringar pilotintervjun den information som är av intresse samt vad som kan uteslutas. 

Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att det är viktigt att avgöra vilka frågor som är 

relevanta att ta med i en intervju.  Bell (2006) menar att en viss struktur på intervjun måste 

finnas, annars är det lätt att få för mycket information eller att man kommer för långt ifrån 

det ämnesområden som intervjun ska beröra. 

Den genomförda pilotintervjun inkluderades i resultatet eftersom författaren ansåg att den 

svarade an på studiens syfte och inga ändringar gjordes av intervjuguiden. 

Genomförandet av intervjuerna 

Innan intervjuerna påbörjades fick informanterna muntlig information om vem författaren 

till studien är samt varför ämnet valts, de fick även syftet uppläst samt en lapp med syftet 

nedskrivet som de kunde återgå till under hela intervjun. Informanterna gavs även 

information om att intervjun spelades in på en digitalljudfil, för att sedan transkriberas till 

text, det vill säga de skrevs ned ordagrant utav författaren till studien efter varje avslutad 

intervju. Kvale och Brinkmann (2009) råder forskaren att själv skriva ut texten för att på så 

sätt undvika felkällor som annars kan uppstå när den som skriver, inte till fullo hör och 

förstår vad som sägs.  

Författaren gav informanterna information om att både ljudupptagning och nedskriven text 

kommer att makuleras efter att studien blivit godkänd. Intervjuerna genomfördes på en plats 

vald av informanterna, deras kontor eller närliggande rum, i lugn och ostörd miljö. 

Intervjuerna varade mellan 20 och 45 minuter. 

 

Dataanalys 

Enlighet Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativ innehållsanalys genomfördes analysen 

av texterna från intervjuerna. De lästes igenom ett flertal gånger för att få en förståelse för 

texten som helhet. Därefter reflekterade författaren över textens huvudsakliga innehåll. 

Meningar innehållande information som svarade an till syftet plockades ut. Omgivande text 

togs med så att sammanhanget kvarstod, dessa meningar kallas meningsbärande enheter. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en meningsbärande enhet ord, meningar och 

stycken av texten som hör ihop genom sitt innehåll. De meningsbärande enheterna 

kondenserades i syfte att korta ned texten men ändå behålla hela innehållet. De kondenserade 

meningsenheterna kodades och grupperades i underkategorier utifrån likheter i innehåll. 

Därefter sammanfördes underkategorierna till fem kategorier, vilka gav en bild av det 

centrala budskapet i studien.  Ett exempel på analysprocess från text till kategori finns i 

bilaga 4.  
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Förförståelse   

Vid kvalitativ forskning finns en förförståelse som är av vikt att redovisa. En viss 

förkunskap i ämnet krävs för att ha förmåga att föra en dialog under intervjuerna, Kvale 

och Brinkmann (2009) benämner detta ¨för att förstå måste man redan förstått.¨ Lundman 

och Hällgren-Graneheim (2008) skriver att en forskare skall använda sig av egna 

erfarenheter men samtidigt vara medveten om den egna förförståelsen genom att vara 

öppen och följsam.  

Författarna har genom sin yrkeserfarenhet som distriktssköterska inom kommunal hälso- 

och sjukvård en god inblick i de lagar och riktlinjer som styr delegeringsförfarandet inom 

sjukvården samt vad som menas med patientsäkerhet.  

Författarnas eventuella förförståelse utifrån tidigare arbetserfarenhet och efter inläsning av 

litteratur inför studien skevs ned för att därefter sättas åt sidan. Intervjuguiden framställdes 

med detta i åtanke. Varje fråga övervägdes noggrant, hur frågorna skulle ställas utan att 

leda informanten till ett svar som överensstämde med författarnas förförståelse. 

Författarens avsikt med att sätta förförståelse åt sidan var alltså att inte leda informanterna 

till en viss åsikt.  Det slutgiltiga resultatet utgår därmed från MAS individuella syn på 

kommunens delegeringsförfarande utifrån ett patientperspektiv.  

 

Forskningsetiska överväganden  

I vetenskapsrådets policy för forskning framgår att en forskningsmetod skall väljas som 

minimerar all tänkbar skadlig konsekvens för berörda personer. Följande etiska krav anses 

ha blivit uppfyllda i denna studie vad gäller individskyddskravet: informationskravet, 

samtyckeskravet, kravet på konfidentialitet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Studien genomförs inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå därav behövs inte 

något etiskt godkännande enligt lagen om etiskprövning vid forskning som avser människor 

(SFS 2003:460). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) anses en studie etiskt försvarbar när 

kunskapen som eftersöks kan förbättra människors situation. 

Alla berörda personer som medverkade i denna studie har innan intervjuerna genomfördes 

informerats både muntligen och skriftligen om studiens syfte och mål. Först gavs 

informationen vid det telefonsamtal då tid för intervjun bokades, sedan gavs ytterligare 

information i samband med att intervjun genomfördes. De blev även upplysta om att deras 

identitet och allt material kommer att behandlas konfidentiellt. För att garantera 

informanternas konfidentialitet redovisas det inte vilka kommuner som ingår i studien 

eftersom de flesta kommuner i Sverige endast har en MAS anställd. Informanternas 

medgivande finns med på ljudupptagningen från intervjun. Intervjuerna förvaras i en 

digitalljudfil på diktafonen och de transkriberade texterna kodades så att de inte kunde 

härledas till en enskild informant. All insamlad data har förvarats av författaren så att ingen 
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obehörig kunnat ta del av materialet och kommer efter studiens avslut att makuleras. 

Materialet och personuppgifterna som erhållits i studien hanteras enligt personuppgiftslagen 

(SFS 1998:204) vars syfte är att skydda personers integritet mot kränkning. 
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RESULTAT 

Resultatet redovisas i löpande text utifrån kategorierna;  

 ökad kontinuitet minimerar risker och höjer patientsäkerheten 

 hög patientsäkerhet är ett ansvar för enhetschefen  

 känslan av ansvar och trygghet hos personalen ger ökad patientsäkerhet  

 patientsäkerheten ökar med ökad kunskap om delegationer   

 väl förankrade rutinerna för delegeringsförfarandet leder till ökad patientsäkerhet.  

I resultatet redovisas citat som stödjer texten och enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör 

citat redigeras från talspråk till skriftspråk vilket har skett. Alla citat som presenteras i 

resultatet följs av en bokstav och en siffra från kodnyckeln som refererar till de olika 

informanterna för att påvisa att citaten kommer från olika informanter. 

Ökad kontinuitet minimerar risker och höjer patientsäkerheten  

Informanternas åsikt är att med en ökad kontinuitet ute i hemtjänst grupperna skulle 

riskerna med att de delegerade arbetsuppgifterna äventyrar patienternas säkerhet 

minimeras. I en av kommunerna som haft stora problem med mycket avvikelser på 

delegerade arbetsuppgifter, har det genomförts en utredning inom hemsjukvården för att 

komma fram till orsaken. Utredning visade på att de är tvungna att höja kontinuiteten ute 

hos patienterna.  

Det framkom att ett flertal kommuner gått från stora personalgrupper till mindre grupper. 

När avvikelsestatistiken sedan granskats konstaterades att avvikelserna på de delegerade 

arbetsuppgifterna hade dessa minskat avsevärt. Vilket lett till en höjning av 

patientsäkerheten och i och med det tryggheten hos den enskilde patienten och dennes 

anhöriga.  

¨Vi har i vår kommun sett att i och med att vi delat upp områdena i mindre grupper så känner 

sig patienten tryggare och det har blivit färre avvikelser¨ (I 7). 

Informanterna i studien antyder att den ökade patientkännedomen ger ett snabbare gensvar 

till omvårdnadsansvariga sjuksköterska, om något skulle vara avvikande med de 

delegerade uppgifterna eller om patientens tillstånd skulle vara annorlunda mot brukligt. 
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Hög patientsäkerhet är ett ansvar för enhetschefen 

Att få med sig enhetscheferna i arbetet med de kommunala delegeringarna är ett måste enligt 

samtliga informanter. Masarna har på flera olika sätt arbetat för att de skall få ökad kunskap 

i vad en delegering innebär, få dem att förstå att de har ett ansvar för att det skall fungera ute 

i verksamheten. Flera informanter har i intervjuerna lyft fram de problem som uppstår när 

man inte är på samma kunskapsnivå om delegering, bland annat vem som skall ansvara för 

vad inom verksamheten när det kommer till de delegerade arbetsuppgifterna. 

Informanterna anser att det finns frågor att arbeta med och de beskriver hur de vill att det 

skall se ut för att ytterligare säkra vården i kommunen. Några kommuner hade lyckats göra 

förändringar genom information och utbildning, andra jobbade med att införa nya 

delegationsrutiner för att öka chefernas förståelse. Genom att öka kunskapen om delegering 

hos cheferna, har förståelsen ökat för delegeringens värde och för vilket ansvarsfullt uppdrag 

en delegering innebär. 

Det framkom att enhetschefen har ansvar för hur de bemannar sina arbetslag, att delegerad 

personal alltid finns tillgänglig. De poängterade vikten av att öka enhetschefernas förståelse 

för mer avancerad sjukvård vilken kräver mer kunskap och som inte kan delegeras till alla.  

¨Enhetschefen kommer och vill ha delegerad personal men som MAS har jag ansvar för att 

det fungerar, hos oss togs beslutet att all personal som mottar en delegering skall ha arbetat 

minst tre månader. Vi har fått lov att utbilda cheferna så att de skall förstå vikten av en 

delegering¨ (I 2). 

Informanterna anser att ett stärkt samarbete med enhetschefen kring delegeringsförfarandet 

leder till färre avvikelser och en ökad patientsäkerhet. 

Känslan av ansvar och trygghet hos personalen ger ökad patientsäkerhet 

Informanterna poängterade, under intervjuerna, vikten av att ingjuta trygghet hos personalen 

som blir delegerade men även att sjuksköterskorna som delegerar. Det är ett stort ansvar att 

både delegera och bli delegerad en arbetsuppgift.  

Ingen skall känna att de måste ta emot en delegering, en delegering innebär ett ansvar. En 

delegerad uppgift skall inte kännas påtvingad, vid minsta osäkerhet föreligger större risk för 

att fel uppstår. 

Uppfattningen är att även den delegerande sjuksköterskan skall känna sig trygg och säker 

med sin uppgift att även hon/han kan säga nej till att delegera någon utan att känna att det 

blir några påföljder. Genom att avsätta god tid till ett delegeringstillfälle ges större möjlighet 

till att informationsutbyte, vilket leder till en tryggare personal. Sjuksköterskan skall känna 

sig trygga med att lämna över ansvaret för det som delegeras så att patientsäkerheten inte 

sätts på spel.  
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¨Om de känner sig minsta tveksamma att ge eller ta emot en delegering då kan de alltid 

kontakta MAS för stöd och rådgivning, detta gäller både undersköterskor och 

sjuksköterskor¨ (I 8). 

Erfarenheterna som informanterna redogör för är, att ju mer tid som kan avsättas till att 

delegera och till uppföljning av delegationerna, desto säkrare blir hemsjukvården. 

Patientsäkerheten ökar med ökad kunskap om delegationer 

Alla informanter framhöll att de ser utbildning som den viktigaste delen i delegeringsarbetet. 

Vissa informanter ansåg dessutom att delegationsutbildningen skulle genomgås mer än en 

gång. Kunskap är en färskvara och forskningen leder till ny kunskap. Informanternas 

uppfattning är att patientsäkerheten ökar med ökad kunskap. 

Av de åtta intervjuade informanterna uppgav fem, att de hade som rutin att personalen skall 

genomgå en delegationsutbildning. Rutinerna såg lite olika ut men de flesta hade en speciell 

delegationsutbildning som genomfördes i stor grupp inför delegeringstillfället. Vissa har en 

speciell sjuksköterska som utbildar all personal när de nyanställs, andra hade ett 

utbildningsmaterial som sjuksköterskan själv gick igenom med personalen före delegeringen 

genomfördes. Det gemensamma för samtliga kommuner var att de hade ett kunskapstest som 

den delegerade skulle göras före en eventuell delegering gavs. Testet visade om tillräcklig 

kunskap fanns för att en delegering skulle bli aktuell. 

¨Sedan ca 10 år tillbaka har vi delegationsutbildningar så i vår kommun får ingen delegering 

utan att de gått den utbildningen först¨ (I 7). 

Det trycktes lite extra på att den gymnasiala vård- och omsorgsutbildningen borde 

värdesättas högre. Genom att hålla på att vissa uppgifter enbart skall delegeras till dem som 

är undersköterskor, för att genom deras kunskap öka patientsäkerheten ytterligare. 

¨Man skall framför allt vara undersköterska, vid vissa delegerade uppgifter som t.ex. 

insulingivning, kateterspolning och sugning av munhåla, de har en utbildning vilken jag 

tycker vi måste höja värdet på¨( I 1 ). 

Väl förankrade rutinerna för delegeringsförfarandet leder till ökad 

patientsäkerhet. 

Informanterna redogör att de enligt lag är ålagda att som MAS skriva rutiner och riktlinjer 

för kommunens delegeringsförfarande. Ny forskning förändrar vården och rutinerna för 

delegering ses därför över med jämna mellanrum för att säkra vården för den enskilde 

patienten och för att få en väl fungerande verksamhet.  

De framställer att den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ständig är i 

förändring. Att arbeta med människor är liktydigt med att arbeta i en process som ständigt 
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växlar, utifrån hur situationen ser ut för tillfället. Grunden är alltid densamma men i och med 

att det sker förändringar är all personal skyldig att veta var de kan läsa riktlinjerna, vissa 

kommuner har valt att lägga dem på hemsidan eller intranätet för att göra dem lättåtkomlig 

för samtlig personal. 

¨MAS har som uppgift att upprätta rutiner och göra dessa kända, enhetschefen och 

sjuksköterskan tillsammans skall se till så personalen gör det de skall och följer de rutiner 

som finns för annars finns risk för att fel uppstår (I 8). 

Antalet avvikelser på de delegerade arbetsuppgifterna påvisar hur delegeringarna fungerar 

ute i verksamheten, ökar antalet sätts insatser in för att se var det brister. Ibland måste 

specifika riktlinjer skrivas för specifika patientfall, ibland måste rutinerna i arbetslaget ses 

över för att på så sätt komma åt och minimera avvikelserna. Grundtanken i samtliga 

kommuner är att bygga en verksamhet som är så säker som möjligt för de som vårdas. 

Informanterna beskriver att genom att riktlinjer och rutiner är välkända ute i verksamheten 

ökar säkerheten för både patienten och medarbetarna. 

Sammanfattning 

Alla informanter anser att patientsäkerheten hänger ihop med en välfungerande 

verksamhet. Kontinuiteten inom hemsjukvården måste stärkas för att minimera riskerna 

med att fel uppstår bland de delegerade arbetsuppgifterna. Enhetscheferna måste se sitt 

ansvar genom att få ökad kunskap om vad en delegering innebär. Hur bemanningen ser ut i 

personalgrupperna faller på dem. MAS har ett stort ansvar med att se över och anpassa 

rutiner så att de passar verksamheten samt se till så dessa blir kända ute bland 

medarbetarna. 

Informanternas uppfattning är att arbetet och planeringen kring delegeringarna är ett 

ständigt pågående arbete som hela tiden är inriktat på en patientsäkervård. Det är av stor 

vikt att tid finns avsatt vid en delegering till att utbilda och kontrollera kunskap. 

Både sjuksköterskan som skall delegera och den person som mottar en delegering skall 

känna sig trygga och ha beredskap för att ta ansvaret för att både ge och ta emot en 

delegering. Vid minsta tvekan från någon part skall inte arbetsuppgiften delegeras. 

Kvalitetssäkring och utveckling av delegeringsförfarandet har stor betydelse i den 

kommunala hälso- och sjukvården utifrån patientsäkerheten.  
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DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv beskriva medicinskt 

ansvariga sjuksköterskors syn på de delegeringar som görs inom den kommunala hälso- 

och sjukvården. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod. Willman, 

Bahtsevani och Stoltz (2011) anser att för att få fram en fördjupad förståelse för 

människors upplevelser så är en kvalitativ forskningsmetod ett bra alternativ.  

Valet av kvalitativ analysmetod föll på Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys 

med en induktiv ansats, då den passade in på studiens insamlade data, vilken bestod av 

transkriberade texter från intervjuer. Med en induktiv ansats menas att det är en 

förutsättningslös analys av texter som bland annat kan vara baserade på människors 

berättelser, Lundman och Hällgren-Graneheim (2008). Intervjuerna spelades in på digitala 

ljudfiler vilka var av god kvalitet, de var lätta att lyssna till så inga missförstånd uppstod. 

Författaren som själv genomförde intervjuerna transkriberade ljudupptagningarna till text 

samma dag som intervjuerna genomfördes. Underlaget lästes igenom ett flertal gånger och 

författaren blev då väl insatt i materialet. För att identifiera likheter och skillnader i 

materialet analyserades all data och texten delas upp och sammanförs i koder för att sedan 

utforma fem kategorier. Tillvägagångssättet passade studien eftersom innehållet i texterna 

var det som skulle analyseras. 

I den kvalitativa forskningen används begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

för att påvisa studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004).  Giltighet i en studie 

stärks genom att lyfta fram exempel samt talande citat från originaltexterna och hur 

analysförfarandet gått till (Graneheim & Lundman, 2004). Författaren har i enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004) använt sig av väl valda citat i resultatredovisningen som 

relaterar till de valda kategorierna. 

Tillförlitligheten gällande innehållsanalys menar Graneheim och Lundman (2004) beror på 

hur kategorierna överensstämmer. Vidare menar de att det är viktigt att inga data av 

betydelse har blivit utelämnad och ingen betydelselös data ska ha blivit medtagen.  

Författaren har tagit till sig datamaterialet och varit denna text trogen i analysförfarandet, 

intervjuerna har bearbetats och analyserats så sanningsenligt som möjligt.    

Polit och Beck (2008) menar att det är upp till läsaren själv att bestämma om resultaten 

från en studie är överförbar till andra situationer eller grupper. Det är läsaren t.ex. MAS 

som arbetar inom den kommunala verksamheten som kan avgöra i vilken mån resultatet är 

överförbart till den egna verksamheten. Författaren menar att resultatet kan utgöra ett 

underlag för reflektion kring rutiner rörande den egna verksamheten.    
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Mängden data ingår enligt Graneheim och Lundman (2004) som en del i trovärdigheten. 

Åtta informanter bedömdes av författaren utgöra ett lämpligt antal för att få trovärdighet i 

resultatet. Det sågs många likheter i resultatet av intervjuerna. Upplevelser och tankar som 

uttrycks av informanterna visade på ett mönster (Graneheim & Lundman, 2004). Alla 

informanter påtalade att ämnet är stort vilket författaren velat göra rättvisa genom att 

redovisa materialet i ett flertal kategorier, för att objektivt påvisa de likheter, skillnader och 

nyanser som förekom i informanternas berättelser.    

Informanterna till studien skulle uppfylla två kriterier, att de arbetade som MAS inom 

kommunen samt att denna kommun låg inom ett för författaren greppbart geografiskt 

avstånd. Av tio tillfrågade kommuner, var åtta MAS positiva till att delta som informanter i 

studien. Samtliga hade många års erfarenhet som sjuksköterska men informanternas 

erfarenhet som MAS varierade. Variation i urvalet framhålls av Graneheim och Lundman 

(2004) som en faktor vilken ökar studiens trovärdighet då syftet får svar utifrån olika 

upplevelser och perspektiv.   

Författaren anser att arbetet har en genomgående röd tråd som handlar om 

patientsäkerheten relaterat till delegeringarna inom den kommunala hemsjukvården. De 

begränsningar som kan ses är författarens tidigare oerfarenhet av att genomföra intervjuer 

och analysera inhämtat material enligt kvalitativ innehållsanalys. 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och datamaterialet samlades in via 

intervjuer. Ämne skulle även kunna studeras med en kvantitativ ansats t.ex. genom en 

enkätstudie, för att på så sätt få en större mängd data samt öka den geografiska spridningen 

på informanterna. 

Resultat diskussion 

Kontinuitet i vården skapar trygghet, förtroende och öppenhet vilket kan vara en tillgång 

då kunskap om patienternas upplevelser och behov ökar patienternas delaktighet i sin egen 

vård (Berg & Danielson, 2007). 

I resultatet redogör informanterna för att de kan se på avvikelsestatistiken att det finns en 

tydlig vinst med kontinuiteten, när kontinuiteten förstärktes minskade avvikelserna på de 

delegerade arbetsuppgifterna. Det framkom dessutom att gensvaret om något skulle fela 

med de delegerade arbetsuppgifterna eller om patientens tillstånd försämrats sågs mycket 

snabbare sedan man höjt kontinuiteten. Detta styrks av Bystedt et al (2011) och Potter, 

Deshields och Kuhrik, (2010) vilka beskriver att högre kontinuiteten ger patienterna 

snabbare hjälp. Corazzini et al (2010) beskriver dessutom att både observationer av 

patienten underlättas och stressen för sjuksköterskan minimeras när kontinuiteten är hög. 

Bystedt et al. (2011) rapporterar att distriktsköterskornas åsikt var att då 

hemtjänstpersonalen kunde utföra sjuksköterskans arbete så ökade kontinuiteten kring 

vårdtagaren genom att de personer som besökte vårdtagaren under dagen minskades i 
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antal. Genom kontinuitet i mötet med patienterna skapas förtroende och tillgänglighet 

(Dahlberg et al 2003). Något som skattas högt är möjligheten att få träffa samma 

sjuksköterskor, eftersom upplevelsen av att lära känna varandra är viktigt för 

vårdrelationen (Berg & Danielson, 2007). 

Det är enhetscheferna som leder omvårdnadspersonalens arbete och som har ansvar för att 

det alltid finns delegerad personal. Informanterna betonade att enhetscheferna behövde 

ökad kunskap om delegeringar, förståelsen för vad en delegeringarna innebär, vilket ansvar 

det är att ta på sig en delegering samt för sjuksköterskan att ge en delegering. Detta styrks 

av en studie gjord i Norge av Berland, Holm, Gundersen och Bentsen (2012) där 

sjuksköterskorna beskriver att de upplever en brist i rutinerna och ett otillräckligt ledarskap 

hos cheferna när det gäller delegerade arbetsuppgifter. I en svensk studie beskriver 

distriktssköterskorna att de saknar stöd och förståelse för sitt arbete av enhetscheferna, de 

upplever inte att de respekteras fullt ut som de omvårdnadsexperter de är (Karlsson et al 

2006).  

Craftman et al (2013) skriver i sin studie att ingen kunde bli tvingad till att ta emot 

delegering men de insåg också att om hemtjänstpersonalen inte tog emot delegering så 

skulle hemsjukvården inte fungera. Vidare menade de att hemtjänstpersonal som hade för 

avsikt att arbeta inom hemsjukvården förväntades ta emot delegering för att kunna utföra 

arbetet.  Informanterna i denna studie framhåller att både den som delegerar och den som 

åtar sig en delegering måsta känna sig trygg och säker med att arbetsuppgiften kommer 

utföras på ett för patienten säkert sätt. Finns minsta tveksamhet hos sjuksköterskan eller 

hos omvårdnadspersonalen måste de känna att de kan tacka nej till att delegera eller ta 

emot delegeringen. Kærnested och Bragadóttie (2012) beskriver i sin studie att bristen på 

tillit och självförtroende kan leda till sämre förutsättningar för gott teamarbete och bra 

delegeringar, vilket i förlängningen leder till försämrad vårdkvalitet för patienten.  

Samtliga informanters uppfattning var att patientsäkerheten ökar med ökad kunskap, 

genom att utbilda omvårdnadspersonalen innan delegeringstillfället. I SOSFS 1997:14 står 

att vid delegering ställs specifika krav på sjuksköterskan att utbilda, instruera och handleda 

personalen. Ett flertal studier stödjer behovet av mer utbildning av vård och 

omsorgspersonalen i syfte att stärka patientsäkerheten med hänsyn till till delegeringarna 

(Craftman et al 2012; Reinhard et al 2006).  Det poängteras att läkemedel administreras till 

patienterna även då lämplig utbildning saknas, vilket ökar risken för att fel uppstår 

(Bystedt et al 2011; Craftman et al 2012; Reinhard, Young, Kane och Quinn 2006).  

Karlsson, Morberg och Langerström (2006) beskriver att distriktssköterskorna i deras 

studie önskar att den teoretiska kunskapsmassan stärks.  

I och med att vården i hemmen blivit allt mer avancerad ställs högre krav på kommunerna 

som vårdgivare. Informanterna betonar att tydliga rutiner måste finnas och dessa skall vara 

väl förankrade hos personalen.  Lagen säger att delegeringar endast får ske i undantagsfall 

men inom kommunal hälso- och sjukvård utförs dagligen hundratals delegerade 
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arbetsuppgifter, utan dessa skulle det inte finnas tid och möjlighet till alla de olika hälso- 

och sjukvårdande uppgifter som erbjuds inom hemsjukvården (Socialstyrelsen 2008). I 

SOSFS 2000:1 och SOSFS 1997:14 framgår att det är MAS skyldighet att upprätta de 

lokala riktlinjerna för delegeringar. Berland et al (2012) beskriver att sjuksköterskorna 

saknade klara riktlinjer för vem som kan utföra sjuksköterskans arbetsuppgifter. 

I denna studie har författaren valt att belysa begreppen patientsäkerhet och etiskt 

patientperspektiv, vilket fått extra fokus under processen. Patientsäkerhet och etiskt 

patientperspektiv hör samman. Ett lågt patientetiskt perspektiv leder till en låg 

patientsäkerhet, tex genom skapandet av ett vårdlidande. Sjuksköterskan är den som 

ansvarar för en vårdrelation (Dahlberg & Segesten, 2010). Dahlberg et al (2003) beskriver 

att arbetsmiljön kan ge konsekvenser som inte är enbart positiva för vårdrelationen då 

många inom vården idag upplever stress. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) berövas 

patienten på sitt välbefinnande om den som vårdar är jäktad och oengagerad. 

Vårdrelationen blir på så sätt ett möte mellan sårbara människor, påverkbara av de 

omständigheter i vilket mötet sker (Dahlberg et al, 2003). En vårdsituation som inte blir till 

ett vårdande möte är inte vårdande (Eriksson, 1994). Genom att patienterna använder sina 

egna resurser, värderingar och sin medvetenhet kan de bli delaktiga i vården och skapa en 

god vårdrelation. En god vårdrelation är viktig för välbefinnandet och för 

läkningsprocessen (Berg & Danielson, 2007). All personal som befinner sig nära patienten 

bör sträva efter det goda vårdandet, vilket Eriksson (1994) beskriver som den 

grundläggande förutsättningen för vårdandet.  

Första prioritet är alltid att kriterierna för god och säker vård uppfylls, delegering av 

arbetsuppgifter får därför endast ske om det blir en bra helhetslösning för den enskilde 

patienten.  

Konklusion  

God vård förhindrar vårdskador och vårdlidande, den främjar patientens hälsoprocesser och 

är dessutom kostnadseffektiv (Socialstyrelsen, 2014). Ödegård (2006) beskriver i sin 

avhandling att patientsäkerheten stärks genom bra ledarskap, personalens kompetens, 

fungerande rutiner samt att personalen som arbetar nära patienten ges stöd och 

uppmärksamhet. Vårdrelationen är av betydelse för patienten då ett omedelbart samband 

mellan vårdrelation, patient tillfredställelse och patientsäkerhet existerar. Etablerandet av en 

vårdrelation faller inom sjuksköterskans ansvar (Ödegård, 2006). 

All personal inom hemsjukvården är gäster i patientens hem trotts att hemmet blivit en 

arbetsplats så måste det finnas utrymme för ett kunna utföra ett professionellt arbete 

samtidigt som det ska finns respekt för patients autonomi. Kontinuitetens betydelse för en 

stärkt patientsäkerhet kommer mycket utav att en god vårdrelation hinner byggas upp mellan 

personal och patient, vilket borde vara en självklarhet i alla kommuner. Det ger en trygghet 

för många patient, anhöriga, personal och sjuksköterska, arbetet underlättas och avvikelserna 
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blir färre. En nollvision med antal avvikelser på de delegerade arbetsuppgifterna vore ett 

drömscenario. 

Framtida forskning 

MAS inom kommunal hälso- och sjukvård har ett stort ansvar för att höja patientsäkerheten 

genom att utvärdera och kvalitetssäkra vården. Det är viktigt att ta reda på mer om hur MAS 

upplever vården som bedrivs i kommunen. Patientsäkerheten och det etiska 

patientperspektivet, går hand i hand och att kunskapen gällande säker delegering behöver 

stärkas. 

 I dag vårdas alltfler patienter i hemmen med mer avancerad sjukvård, när sjukhuset flyttar 

ut i hemmet så måste vi garantera att den vård som bedrivs i kommunerna är patientsäker. 

Det behövs mer kunskap om vilken betydelse utbildning och omvårdnadskunskap har för 

vårdkvalitén. 

All forskning inom detta ämne är till gagn både för huvudmannen, i detta fall kommunen, 

MAS, sjuksköterskan och den delegerade omvårdnadspersonalen men framför allt för den 

enskilde patienten och dennes anhöriga, så att alla kan känna trygghet. Alla områden som 

berör patientsäkerhetsarbete inom kommunen är högaktuella och stort behov finns av 

forskning för att vården skall bli ännu bättre och ännu säkrare.  
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Bilaga 1: Informationsbrev till verksamhetschef 

Hej, 

Jag heter Lisa Molin och under läsåret 2013-2014 skriver jag en D-uppsats inom ämnet 

omvårdnad vid institutionen för vård och natur, Högskolan i Skövde. Till vardags arbetar jag 

som distriktssköterska i Vara kommun, Västergötland.  Syftet med magisteruppsatsen är att 

utifrån ett patientsäkerhets perspektiv beskriva de medicinskt ansvariga sjuksköterkornas 

upplevelse av de delegeringar som görs inom den kommunala hälso- och sjukvården. 

För att kunna genomföra studien önskar jag få intervjua Er kommuns medicinskt ansvarig 

sjuksköterska. Intervjuerna kommer att ta ca 20-30 min och genomföras på den tid och plats 

som väljs utav henne/honom. Allt deltagande är frivilligt och konfidentiellt, dvs. alla 

personuppgifter kommer att skyddas enligt forskningsetiska principer. 

Intervjuerna kommer att genomföras under vecka 50 och 51. 

Jag önskar Ert godkännande för att få tillfråga en av era anställda om deltagande i studien.  

Vid frågor vänligen kontakta  

Maria Brovall 0500-44 84 49, maria.brovall@his.se 

Handledare 

Med vänlig hälsning Lisa Molin 

Lisa Molin  

070-36 30 990 

Karilisa.danielsson@gmail.com 

Magisterstudent vid institutionen för vård och natur, Högskolan Skövde 

Godkännande: 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Lisa Molin genomför datainsamling 

inom ramen för vad som beskrivits ovan: 

 

X-stad    /    2013     ___________________ 

                                   Namn samt befattning i X-Stad 
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Bilaga 2: Informationsbrev till medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Hej, 

Jag heter Lisa Molin och under läsåret 2013-2014 skriver jag en D-uppsats inom ämnet 

omvårdnad vid institutionen för vård och natur, Högskolan i Skövde. Till vardags arbetar jag 

som distriktssköterska i Vara kommun, Västergötland.  Syftet med magisteruppsatsen är att 

utifrån ett patientsäkerhets perspektiv beskriva de medicinskt ansvariga sjuksköterskornas 

upplevelse av de delegeringar som görs inom den kommunala hälso- och sjukvården. 

 

För att kunna genomföra studien önskar jag intervjua Er, som medicinskt ansvarig 

sjuksköterska i XX kommun. Intervjuerna kommer att ta ca 20-30 min och genomföras på 

den tid och plats som ni väljer. Allt deltagande är frivilligt och konfidentiellt, dvs. alla 

personuppgifter kommer att skyddas enligt forskningsetiska principer. 

Intervjuerna kommer att genomföras under vecka 50 och 51. 

Jag kommer att kontakta dig per telefon under nästkommande vecka för att kontrollera om 

Du ger ditt godkännande till studien samt ev göra upp en tid för intervju. 

Vid frågor vänligen kontakta 

Lisa Molin 

070-36 30 990 

Karilisa.danielsson@gmail.com 

Distriktssköterska Vara kommun 

Magisterstudent vid institutionen för vård och natur, Högskolan Skövde 

 

Maria Brovall 0500-44 84 49, maria.brovall@his.se 

Handledare 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 

Demografiska uppgifter: 

Ålder? 

År som sjuksköterska? 

Utbildning? Vidarutbildning? 

Hur många år har Du arbetat inom kommunen?  

Flera kommuner? 

Arbetstider? 

Frågor som berör studien: 

Vill du beskriva kommunens delegeringsförfarande för mig? 

Vill du beskriv hur avvikelsehanteringen ser ut i er kommun? 

Upplever Du att det är många avvikelser som är relaterade till de delegerade uppgifterna? 

Beskriv för mig hur Du ser på delegeringarna utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv? 

Är det något Du vill tillägga? 

Fyllnadsfrågor 

 1. Kan du beskriva/berätta mer? 

 2. Hur upplevde du det? 
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Bilaga 4: Exempel från analysprocessen 

 

Meningsenhet 

 Kondenserad 

meningsenhet  Kod  Subkategori  Kategorier 
Det problem vi har 

är i hemtjänsten där 

det är en så 

bedrövlig 

kontinuitet, 20- 25 

personer som är 

delegerade och som 

besöker 

vårdtagarna, det 

fungerar väl 

skapligt när det bara 

gäller medicinering 

men så fort man 

kommer utöver det 

vanligaste blir det 

problem (1). 

 

Problem inom 

hemtjänsten 

med bedrövlig 

kontinuitet. 

 

 Risk för att fel 

uppstår pga låg 

kontinuitet 

Att höja  

kontinuiteten 

leder till färre fel.. 

 

Ökad kontinuitet 

minimeras risker 

och höjer 

patientsäkerheten  

 

 Vi har haft en 

hemtjänstutredning 

och resultatet visar 

att det bör bli högre 

kontinuitet ute i 

hemtjänstgrupperna, 

att man knyter 

kontaktperson till 

de personer som de 

faktiskt är 

kontaktperson hos, 

som det ser ut idag 

så kanske de inte 

överhuvudtaget 

träffar sina 

kontaktpersoner så 

där finns mycket att 

göra, vilket i 

förlängningen 

skulle öka 

patientsäkerheten 

(1). 

 Hemtjänst 

utredningen 

visar på att vi 

behöver stärka 

vårt 

kontaktmanskap 

och knyta ihop 

det med 

kontinuiteten 

det ger ökad 

patientsäkerhet.  

 

 En högre 

kontinuitet ökar 

patientsäkerheten 

 

Höjning av 

kontinuiteten 

positivt för 

patientsäkerheten.. 
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 En undersköterska 

med god personlig 

kännedom om en 

patient gör ett bättre 

arbete än en helt 

ovan så önskemålet 

vore högre 

kontinuitet, då tror 

jag vi skulle få ner 

antalet avvikelser 

på de delegerade 

uppgifterna (8). 

 

 God personlig 

kännedom om 

patienten 

minskar antalet 

avvikelser på de 

delegerade 

uppgifterna. 

 

Kontinuitet 

minskar 

avvikelserna. 

 
Kontinuitet ger 

färre avvikelser. 

 Är man ofta hos en 

patient lär man 

känna denne och vet 

vilka uppgifter man 

skall utföra 

dessutom kan du 

lättare se om 

patienten förändrats 

sedan sist, är du inte 

där så ofta är det 

svårt att minnas allt 

samt svårare att se 

skillnader hos den 

enskilde (5).  

 

 Känner man 

patienterna väl 

minskar risken 

för att fel 

uppstår. 

 

  

Kontinuitet 

minskar riskerna. 
Kontinuitet leder 

till färre brister. 

 Vi har i vår 

kommun sett att 

iom att vi delat upp 

områdena i mindre 

grupper så får 

patienten träffa 

färre personal de 

blir tryggare och det 

har blivit färre 

avvikleser(7). 

 

 Mindre 

arbetsgrupper 

har lett till 

högre 

kontinuitet och 

färre avvikelser. 

 

Färre misstag vid 

höjd kontinuitet. 

 

  Ökad 

kontinuiteten ger 

trygg och säker 

vård. 
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 Vi arbetar för att 

öka kontinuiteten 

ute i våra 

hemtjänstgrupper 

och som i 

förläggningen 

skulle öka 

patientsäkerheten(2) 

 

 Ökad 

kontinuitet 

skulle leda till 

högre 

patientsäkerhet 

 Kontinuitet 

leder till säkrare 

vård. 
Höjd kontinuitet 

ger färre fel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


