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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning visar på en stressig arbetsmiljö för sjuksköterskor med flera 

komplexa arbetsuppgifter. Behovet av att delegera arbetsuppgifter ökar i och med detta och 

kraven på att delegera patientsäkert beskrivs som centralt. Den tidigare forskningen ger 

ingen klar bild över vem som har vilket ansvar i delegeringsfrågan. Syfte: Syftet med 

examensarbetet var att undersöka sjuksköterskors ansvar vid delegering av hälso- och 

sjukvårdsinsatser i kommunal verksamhet. Metod: Studien följer en kvalitativ ansats med 

en innehållsanalys. Insamlingen av data skedde via inspelade semistrukturerade intervjuer. 

För examensarbetet blev sex sjuksköterskor intervjuade. Resultat: Tre kategorier 

utformades av resultatet: ansvar gentemot patienten vid delegering, ansvar under 

delegeringstillfället och ansvar efter utförd delegering. Gemensamt hade informanterna ett 

standardiserat – webbaserad – delegeringsrutin. Dock fanns det lite till ingen uppföljning på 

delegeringar. Slutsats: delegeringsprocessen är komplex med oklar ansvarsbild. 

Sjuksköterskan ansvarar för att patienten i slutänden får god och säker vård även om det är 

helg, kväll eller sjukdomsfall i personalgruppen.  

Nyckelord: kommunala vårdboenden, läkemedelsadministration, olegitimerad personal 

säker vård 

  



 

 

ABSTRACT 

Background: Previous studies show a stressful work environment for nurses with complex 

job assignments. The demand to delegate job assignments is increasing as an aftermath and 

the requirement to delegate job assignments with patient safety in mind is described as a 

central factor. The previous studies gave no clear image of who has the responsibility in 

delegations. Objectives: The aim of this study was to examine the registered nurses’ 

experiences of responsibility during delegations. Method: The study has a qualitative 

approach and is assembled in content analysis. Data has been collected through semi 

structured interviews. For the study six nurses have been interviewed. Result: The 

manifested results formed up in three categories: responsibility towards patients when 

delegating, responsibility during the delegation and responsibility after the delegation. The 

informants had in common that they were following a standardized web-based delegation 

routine. Though there was slight to no follow up on the delegations. Conclusion: The 

delegation process is complex with unclear responsibility. The nurse is responsible for 

ensuring that the patient receives good and safe care in the end, even if it is weekend, evening 

or illness in the staff group. 

Keyword: medicine administration, municipal care homes, safe care, unlicensed personnel 
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1 INLEDNING 

Under sjuksköterskeutbildningen kommer begreppet ledarskap på tal vid flera tillfällen, samt 

att det har framkommit under utbildningen att som verksam sjuksköterska är det essentiellt 

att inta en ledarroll och att vara ansvarig för omvårdnadsarbetet i organisationen. I samtid 

cirkulerar nyheter i massmedia om brist på personal, och att patientsäkerheten riskerar att 

fallera. Detta väcker tankar kring huruvida det kan gå så långt att patientsäkerheten hotas 

med tanke på sjuksköterskans ledarroll, omvårdnadsansvar och Sveriges starkt reglerade 

lagstiftning - vars syfte är att skydda patienten i vården.  

Via den verksamhetsförlagda utbildningen inom kommunal hälso- och sjukvård, nder 

sjuksköterskeprogrammet noteras hur delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser - där insatsen 

utförs av olegitimerad personal på ett sådant sätt att patientsäkerheten kan ifrågasättas. 

Detta väcker frågan om huruvida den legitimerade sjuksköterskan inom den kommunala 

hälso- och sjukvård - som ansvarar för att delegera insatsen - följer upp och utvärderar 

delegering.  

Förslaget på ämnet till detta examensarbete kommer från socialförvaltningen i 

Hallstahammar kommun, och omfattade sjuksköterskans ansvar vid delegering av hälso- och 

sjukvårdsinsatser inom kommunal hälso- och sjukvård. Frågeställningen väcker funderingar 

kring vilket ansvar en sjuksköterska har och vad är det som gör att hälso- och 

sjukvårdsinsatser delegeras till olegitimerad personal trots att patientsäkerheten upplevs 

äventyrad. Den frågeställningen blir grunden till detta examensarbete med förhoppning om 

att bidra till en ökad medvetenhet som också kan ge ökad kunskap om det ansvar 

sjuksköterskan har vid delegering och huruvida detta i slutänden kan stärka 

patientsäkerheten. 

Med bristande forskning inom valda område kommer en empirisk studie att ligga till grund 

för arbetet, där sjuksköterskor verksamma inom kommunal hälso- och sjukvård kommer att 

intervjuas. Genom att öka förståelsen för sjuksköterskans agerande vid delegeringar kan 

detta examensarbete stärka blivande sjuksköterskor och även redan verksamma 

sjuksköterskor i arbetet med att delegera hälso- och sjukvårdsinsatser med säker vård i fokus.  

2 BAKGRUND 

Examensarbetet beskriver sjuksköterskans upplevelser av ansvar vid delegering, och 

diskuteras mot ansvar och säker vård som vårdvetenskapliga begrepp. Inledningsvis 

förklaras förkortningar och begrepp som används i examensarbetet, som följs av tidigare 
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forskning inom området som sedan övergår till en beskrivning av det teoretiska perspektivet, 

lagar och styrdokument och som sedan mynnar ut i en problemformulering.  

Artiklarna som ligger till grund för beskrivningen av tidigare forskning tas fram genom en 

litteratursökning så som vid litteraturbaserade examensarbeten för att uppnå lärandemålet i 

kursen. Processen för litteratursökning återfinns i detalj i bilaga 1A och i tillhörande 

sökmatris som återfinns i bilaga 1B. 

2.1 Begreppsförklaring 

Under rubriken begreppsförklaring förklaras centrala förkortningar som används i 

examensarbetet, och avslutas med att en definition av delegering görs. 

2.1.1 OLP 

I artiklarna som ligger till grund för tidigare forskning används följande benämningar för att 

titulera yrkeskategorier som saknar legitimation och som i artiklarna är mål för att blir 

delegerad en arbetsuppgift: unlicensed nursning personnel, health care assistant, unlicensed 

personnel, home care assistant, support workers, home health aides och home care 

assistant. Vidare i detta examensarbete inkluderas benämningarna under olegitimerad 

personal och i fortsättningsvis förkortas OLP.  

2.1.2 SSK 

Som sjuksköterska i detta examensarbete avses legitimerad allmänsjuksköterska och 

förkortningen SSK användas eftersom att detta är en känd och vedertagen förkortning. 

Vidare är SSK verksam inom kommunal hälso- och sjukvård om inget annat anges.  

2.1.3 HSL-insats 

I examensarbetet avser hälso- och sjukvårdsinsatser [HSL-insatser] arbetsuppgifter som 

åligger en SSK. De vanligaste HSL-insatserna som delegeras är enligt Edberg, Törnquist och 

Hansson (2014) administrering av läkemedel, administrering av ögondroppar, insulingivning 

och ombesörjande av såromläggningar, stödstrumpor eller sondmatning. Vidare i examens-

arbetet kommer fokus att ligga på administrering av läkemedel om inget annat anges. 

2.1.4 Delegering 

Delegering beskrivs i Nationalencyklopedin (Delegering, n.d.) som att arbetsuppgifter 

tillhörande en högre nivå i organisationen flyttas till en lägre nivå, vilket inom hälso- och 

sjukvårdsorganisationen kan avse att arbetsuppgifter som åligger SSK delegeras till OLP. I 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- 

och sjukvård och tandvård (1997) beskrivs delegering som att överlåta en medicinsk arbets-
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uppgift, som åligger legitimerad sjukvårdspersonal med formell och reell kompetens till en 

annan personal med enbart reell kompetens. Dessutom framgår det att delegeringen ska vara 

skriftligt dokumenterad, att den är personlig och ska vara tidsbegränsad men inte längre än 

ett år. För kommunala boenden är det den medicinskt ansvariga sjuksköterskan [MAS] som 

bär det yttersta ansvaret för delegeringarna. Vidare framgår det i föreskriften att den OLP 

som mottar en delegerad arbetsuppgift ansvarar för utförandet av arbetsuppgiften utifrån 

givna instruktioner.  

Administrering av läkemedel definieras i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (2017) som tillförsel av ett 

läkemedel till kroppen. Det ska inte blandas ihop med begreppet iordningsställande av 

läkemedel som i samma föreskrift definieras som att färdigställa ett läkemedel som sedan 

kan administreras till patienten. 

2.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom området delegering av HSL-insatser pekar åt samma håll – 

delegeringar kan lösa organisatoriska problem, och delegeringar beskrivs som nästan 

obligatoriska. Detta bestyrks genom Bystedt, Eriksson och Wilde-Larsson (2011) som 

kommer fram till att inom äldreomsorgen kan delegeringar vara en förutsättning för att klara 

av den vardagliga verksamheten med ett fåtal anställda. Gransjö Craftman et al. (2016) 

beskriver organisatoriska vinster med delegeringar - då organisationer smalnas av till följd av 

minskade ekonomiska tillgångar och brist på OLP att delegera. Likaså Kærnested och 

Bragadóttir (2012) beskriver delegering som en nödvändighet ur ett organisatoriskt 

perspektiv.  

2.2.1 Avlastning i en stressig arbetsmiljö, och komplexa arbetsuppgifter 

SSK beskriver en stressig arbetsmiljö där det gäller att arbeta snabbt för att hinna med allt 

som ska göras (Kærnested & Bragadóttir, 2012). Samtidigt upplever 90% av SSK i samma 

studie att arbetsuppgifterna som åligger SSK kan delegeras till OLP och att nuvarande 

delegeringar kan optimeras. Vidare i Kærnested och Bragadóttir studie svarar några SSK på 

frågan: varför delegeringar utfördes i allt större utsträckning. Det kan ha att göra med ökad 

dokumentation för SSK, vilket kan ses som en bidragande faktor till att fler delegeringar 

utförs. Det finns mindre tid för SSK att genomföra uppgifterna själv. Även OLP kan ha denna 

upplevelse, där Gransjö Craftman, Hammar, Strauss, Hillerås och Westerbotn (2015) 

berättar att OLP upplever att SSK tvingas till att delegera för att få avlastning i sin 

arbetsbörda, för att spara in tid och av ekonomiska skäl.  

Behovet av att delegera HSL-insatser kan öka på grund av att patienterna ökar i antal och 

behovet av läkemedelsadministreringar kan således bli större (Gransjö Craftman, Hammar, 

Strauss, Hillerås, & Westerbotn, 2015). Samtidigt beskriver Bystedt, Eriksson och Wilde-

Larsson (2011) att fler patienter är multisjuka och det kräver vidare att SSK:s expertis 

fokuseras på dem mer komplexa arbetsuppgifter. I tidigare forskning råder det dock oenighet 
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om vilka typer av insatser som kan räknas in som komplexa, och alltså vad som kan delegeras 

till OLP. Vissa SSK säger att läkemedelsadministration inte ska delegeras, samtidigt som 

samma SSK säger att omvårdnadsarbete kan delegeras, vilket av OLP anses förvirrande då 

dubbla budskap uppges samtidigt som OLP kan uppfatta det som att omvårdnadsarbete inte 

är lika viktigt som läkemedelsadministration (Craftman, von Strauss, Rudberg, & 

Westerbotn, 2013). 

Genom att frigöra tid genom delegering skapas utrymme att ta hand om patienter som är i 

stort behov av sjuksköterskekompetens (Lee, et al., 2015) och mer tid för kontakt med 

anhöriga, samt tid avsatt för fortbildning av OLP (Gransjö Craftman, Grape, Ringnell, & 

Westerbotn, 2016). Både Lee et al. (2015) och Young, Farnham och Reinhard (2016) kommer 

fram till att vissa patienter är positiva till att låta OLP utföra enklare HSL-insatser så som 

läkemedelsadministrering. Flera positiva aspekter av delegering - förutom ökad kontinuitet 

för patienten - är att patienten får snabbare hjälp och arbetsuppgifterna inte står och faller på 

en personal. Dock ser SSK risker i att läkemedel delas ut felaktigt (Bystedt, Eriksson, & 

Wilde-Larsson, 2011). Vidare framkommer flera studier positiva aspekter av att delegera 

enklare arbetsuppgifter till OLP. Craftman, von Strauss, Rudberg och Westerbotn (2013) ser 

fördelen med att ett mindre antal OLP kommer och utför arbetsuppgifterna i patientens hem, 

och avslutar med att ställa sig frågan varför inte OLP lika gärna kan administrera medicinen, 

när OLP ändå besöker patienten för att exempelvis servera frukost. Gransjö Craftman, 

Hammar, Strauss, Hillerås och Westerbotn (2015) fångar upp frågan två år senare, och anser 

det självklart att OLP ska dela ut medicinen till patienten när ändå frukosten ska serveras. 

Dessutom framkommer det att OLP känner patienten bättre än vad SSK gör, vilket ses som 

en fördel. Framförallt kostar det onödiga pengar att låta en SSK åka ut för att administrera 

läkemedel (Lee, et al., 2015). I Bystedt, Eriksson och Wilde-Larsson (2011) studie ses ett 

värde i att ta tillvara på hela arbetsteamets kunskap, även om viss oro kring kunskapsnivån i 

OLP-gruppen fanns hos SSK. Vidare förmedlades en känsla av tillit mellan SSK och OLP. 

2.2.2 Delegering som arbetsuppgift, och kunskapen att utföra det 

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) 

framkommer det att delegera arbetsuppgifter är en arbetsuppgift för SSK. Att så är fallet 

framkommer bland annat tydligt i Kærnested och Bragadóttir (2012) studie där 96% av SSK 

svarar att de har delegerat arbetsuppgifter till OLP. Dock saknar SSK tillräckligt med 

kunskap och mer än hälften av alla SSK i studien önskar mer kunskap om att delegera. 

Hasson, McKenna och Keeney (2013) kommer fram till att kunskapsförberedelsen inför att 

delegera insatser läggs under sjuksköterskeutbildningen. Första- och andraårsstudenter på 

sjuksköterskeprogrammet upplever sig inte förberedda att möta OLP i sin professionella roll i 

att delegera och att övervaka delegerade insatser. Dessa sjuksköterskestudenter avstår från 

att delegera under den verksamhetsförlagda utbildningen på grund av att risken för negativa 

upplevelser i arbetsgruppen upplevs som övervägande. Negativa upplever kan vara konflikter 

mellan OLP och sjuksköterskestudenten eller en rädsla att bli kallad för lat. Detta får till följd 

att studenten missar många andra kliniska lärotillfällen. Vidar framkommer att 

sistaårsstudenterna lär sig att delegera i större utsträckning för att hinna fullgöra 

lärandemålen för kursen.  
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Yoon, Kim och Shin (2016) genomför en studie med syfte att förstå vilka faktorer som är 

avgörande för SSK:s trygghet i att delegera. En av faktorerna som undersöks är SSK:s 

ledarskapsstil. Det visar sig att SSK:s ledarskapsstil är av stor betydelse i tryggheten till att 

delegera. Den ledarskapsstil som anses bäst för delegering är en transformativ ledarskapsstil. 

Elgaard Sörensen beskriver transformativ ledarstil som ”motiverande, visionärt och öppet för 

medarbetarnas idéer” (Elgaard Sörensen, 2010, p. 139). Andra faktorer som Yoon, Kim och 

Shin (2016) beskriver är till viss del hur länge SSK varit utbildad, vid vilken skola SSK 

genomfört sin grundutbildning, och hur länge SSK arbetat på den aktuella arbetsplatsen. I 

samma studie lyfts kunskap om innehållet i OLP:s arbetsbeskrivning fram som faktor till 

trygghet att delegera. Hasson, McKenna och Keeney (2013) ser att 0lika högskolor belyser 

OLP:s yrkesroll på varierande sätt. Några högskolor framhåller OLP som en teammedlem 

med värdefull kunskap som ska tas till vara på och lära sig av, andra högskolor beskriver OLP 

som outbildad i behov av övervakning. Kærnested och Bragadóttir (2012) ser att SSK som 

arbetat mindre än 5 år känner sig osäkra i att delegera. Dessa SSK tror dock att de själva har 

delegerat mer om de varit tryggare i sin sjuksköterskeroll. Yoon, Kim och Shin (2016) 

kommer fram till att SSK som arbetat mer än 5 år har mest förtroende i sig själv för att 

delegera.  

Baddar, Salem och Hakami (2016) intervjuar sjuksköterskeadministratörer/chefer som har 

administration som extra yrkeskompetens (svensk översättning av ”Nurse Managers” genom 

Svenska MeSH (Karolinska Institutet, n.d.). ”Nurse managers” kan även liknas med 

ledningsansvarig sjuksköterska.) Generellt är sjuksköterskeadministratörerna neutrala till att 

delegera. I studien görs en parallell mellan att vara neutral till att delegera och att sakna 

adekvat utbildning i att delegera. I studien kommer Baddar, Salem och Hakami (2016) fram 

till att SSK är i behov av utbildning av effektiva delegeringar som bland annat ska bygga på 

en positiv attityd till att delegera. En utbildningsform som kan saknas i delegeringens kontext 

är simulerade övningar. Young, Farnham och Reinhard (2016) kommer fram till att SSK som 

inte delegerat HSL-insatser är i större utsträckning negativt inställda till att delegera till OLP. 

Vidare saknar SSK med negativ attityd till delegering i studien förtroende för OLP. 

Uppfattningen hos vissa SSK med negativ attityd till att delegera är att delegerade uppgifter 

har sämre säkerhet och kvalitet.  

2.2.3 Möjligheter, vilja och motstånd hos OLP 

Vissa OLP ansågs omotiverade till att ta emot och utföra delegerade HSL-insatser där 

förklaringen till att OLP upplevdes omotiverade kunde bero på att de kände sig obekväma 

med ansvaret delegeringen medförde, och att OLP redan innan hade en stor arbetsbörda 

(Gransjö Craftman, Grape, Ringnell, & Westerbotn, 2016). Gransjö Craftmans et al. (2015) 

beskriver i sin studie vissa svårigheter med att öka självmedvetandet hos OLP till följd av 

bristande intresse samtidigt som Yin Lee et al. (2015) beskriver att OLP:s positiva attityd 

tycks vara central för en bra utförd delegering. Fler positiva aspekter av att delegera HSL-

insatser beskrivs av Bystedt, Eriksson och Wilde-Larsson (2011). Förutom att OLP kan bli 

stimulerad av sitt nya ansvar och sina nya arbetsuppgifter, ökar även antalet tillfällen för 

mentorskap och möjlighet till fortbildning. Många OLP är positiva till att få arbetsuppgifter 

delegerade till sig, där merparten upplevs nöjda med att få utföra delegerade arbetsuppgifter 
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(Young, Farnham, & Reinhard, 2016). Även Lee et al. (2015) kommer fram till att OLP var 

stolt av sin nya roll med ett ökat ansvar. Delegering kunde upplevas av OLP som 

statushöjande, men även som en rolig arbetsuppgift (Gransjö Craftman, Grape, Ringnell, & 

Westerbotn, 2016). Att få en delegering ansågs även som en personlig uppmuntran och ett 

sätt att vidareutvecklas i sitt yrke. Samtidigt upplevdes delegering som oundviklig bland OLP 

för att kunna behålla jobbet, där delegering innebar ökad möjlighet till jobb (Gransjö 

Craftman, Hammar, Strauss, Hillerås, & Westerbotn, 2015) och för att få den dagliga 

verksamheten att fungera (Gransjö Craftman, Grape, Ringnell, & Westerbotn, 2016). Erfarna 

OLP ställde sig frågande till att delegera nyanställda OLP utan erfarenhet av arbetsplatsen. 

I två studier utvecklas och utvärderas modeller för att skatta patienter för att på så sätt 

identifiera lågriskpatienter (Lee, et al., 2015) samt att bedöma förutsättningen för OLP att 

genomföra delegerade uppgifter utifrån bland annat kvalitet och patientsäkerhet (Young, 

Farnham, & Reinhard, 2016). I studien som Lee et al. (2015) genomför får även patienterna 

utbildning som kan leda till ökad förståelse för uppgiften som OLP delegerats. Patienterna 

kan då enklare acceptera OLP som i sin tur stärks av detta förtroende från patienterna. 

Young, Farnham och Reinhard (2016) kommer fram till att OLP blir tryggare i att utföra sina 

delegerade arbetsuppgifter och är villiga att lära sig mer. Det kan betyda mycket att ha 

möjligheten att hjälpa patienterna i en större utsträckning. 

I Craftman, von Strauss, Rundberg och Westerbotn (2012) studie beskrivs det att det fanns 

en stor medvetenhet i det ansvar som läggs på OLP vid delegering. Även vilken skyldighet 

som finns i att utbilda OLP, så att de klarar uppgiften på ett korrekt och patientsäkert sätt. 

Dessutom framkommer att det är viktigt att få OLP att förstå betydelsen av deras eget ansvar 

att utföra omvårdnadsåtgärden korrekt. Vidare skriver de att andra SSK syftar till att ge 

läkemedel kan ses som att vara en hjälpande hand för patienten, och behöver ingen 

utbildning för uppgiften. Vid behov av akut sjukvård är det dock svårt för OLP att besvara 

läkemedelsrelaterade frågor som ställs av exempelvis av ambulanspersonal (Gransjö 

Craftman, Hammar, Strauss, Hillerås, & Westerbotn, 2015). Vidare framkommer det att OLP 

ställs ensam i många svåra frågor på grund av svårigheter att få kontakt med ansvarig SSK 

vid brådskande ärenden. Gransjö Craftman, Grape, Ringnell och Westerbotn (2016) beskriv 

hur SSK inte finns tillgängliga under kvällar och helger. Under jourtid hänvisas OLP till 

enstaka SSK som ansvarar över flera olika boenden. 

2.2.4 Patientsäkerhet, regelrätta delegeringar och ansvaret för dem 

I Bystedt, Eriksson och Wilde-Larsson (2012) studie framkommer oenighet kring vem i 

organisationen som har det yttersta ansvaret för delegeringar, något som tydligt kan ses som 

en latent röd tråd mellan de flesta studierna som gjorts inom området. Samtidigt ligger det 

vikt i det Craftman, von Strauss, Rundberg och Westerbotn (2012) skriver om att det kan 

vara svårt att följa lagen fullt ut då den krockar med hur sjukvården ser ut idag. Bystedt, 

Eriksson och Wilde-Larsson (2011) berättar att delegeringar förekommer även om det strider 

mot svensk lagstiftning i form av att kunskapen och erfarenhet saknas hos OLP att utföra den 

delegerade uppgiften. Även Gransjön Craftman, Hammar, Strauss, Hillerås och Westerbotn 

(2015) beskriver att delegering sker fastän kunskap hos OLP anses vara bristfällig, vilket i sin 
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tur påverkar patientsäkerheten. Baddar et al. (2016) kommer fram till att det kan finnas en 

allmän upplevelse bland SSK att delegerade uppgifter utfördes på ett felaktigt sätt. Att 

delegeringar som strider mot lagen till trotts utförs beskrivs av Gransjö Craftman et al. (2015) 

som att tiden inte finns för att ha ordentliga mötes- och utbildningstider för att lära känna 

OLP och möjligheten till att bedöma deras kunskapsnivå. Vidare i studie ser SSK en vinst i att 

bli delaktiga i nyrekryteringen av OLP då det framkommer att det finns begränsad tid att lära 

känna OLP innan arbetsuppgifterna delegeras. Gransjö Craftman et al. (2016) beskriver 

problemet med att tvingas till att delegera insatser till de OLP som SSK inte har träffat själv 

och inte haft tid att bedöma kunskapsnivå på. Dessutom beskriver Craftman et al. (2013) 

problem med att hemtjänstföretagen blir allt fler och det blir således omöjligt för SSK att lära 

känna alla OLP ute i verksamheterna. I sin studie beskriver Bystedt, Eriksson och Wilde-

Larsson (2011) betydelsen av att få tid avsatt för mentorskap mellan SSK och OLP för att 

minska bristen på kunskap och på så sätt öka patientsäkerheten.  

Det finns en osäkerhet hos OLP när det kommer till läkemedel och administrering av dessa 

och det kan vara oklart vilka läkemedel som får krossas eller blandas med varandra. Även 

Craftman, von Strauss, Rudberg och Westerbotn (2013) belyser frågan om OLP:s 

kunskapsbrist när det kommer till om tabletter kan delas eller krossas. OLP i Gransjön 

Craftman, Hammar, Strauss, Hillerås och Westerbotn (2015) studie beskriver att tabletterna 

ofta byts ut och att det är svårt att hålla reda på alla läkemedel. Utan kunskap om läkemedel 

kan det vara svårt att motivera patienten att ta läkemedel som är okända för denne. Även 

Gransjö Craftman, Grape, Ringnell och Westerbotn (2016) beskriver kunskapsnivån hos 

OLP, där kunskap mestadels saknades kring läkemedel. I en studie gjord av Craftman, 

Hammar, von Strauss, Hillerås och Westerbotn (2014) framkom det att OLP rapporterade att 

det ibland saknades läkemedel hos patienten och att ibland blandade SSK ihop recepten och 

dosetten.  

När OLP utför medparten av de medicinska insatserna blir besöken från en SSK färre. Det 

finns en rädsla hos SSK i att försämrat tillstånd hos patienten inte uppmärksammas på 

samma sätt av OLP, som saknar den formella kunskapen (Lee, et al., 2015).Det finns även en 

risk att OLP ger läkemedel utan tidigare ordination till patienten. Craftman et al. (2013) 

beskriver risken med att patienter eller anhöriga försöker övertala OLP att ge icke ordinerat 

läkemedel där OLP saknar en medicinsk kunskap i att ta ställning till om läkemedlet kan ges 

eller inte. Att läkemedel ges till patienter utan ordination försvårar SSK:s arbete i att 

undersöka eventuella biverkningar som kan uppstå. Gransjö Craftman (2016) tar med ett 

citat från sin intervjustudie där OLP berättar om att det förkommer att OLP införskaffar 

receptfria läkemedel för att lindra patienters symtom utan att förankra detta hos ansvarig 

SSK. Tidigare forskning visar på att OLP som har lång erfarenhet av arbetsplatsen i större 

utsträckning undviker att rådfråga ansvarig SSK om oklarheter uppstår (Gransjö Craftman, 

Grape, Ringnell, & Westerbotn, 2016). 

Vidare framkommer det i Kærnested och Bragadóttir (2012) studie att mer än hälften som 

delegerat inte söker någon återkoppling från dem delegerade, inte heller kontrolleras om 

delegeringarna uppfattas rätt. En orsak till detta kan vara det Bystedt, Eriksson och Wilde-

Larsson (2012) skriver att trots att SSK har det slutgiltiga ansvaret för uppdrag som 

delegerats så bidrar delegerade arbetsuppgifter till en känsla av att inte ha kontroll längre då 
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uppgiften ligger utanför deras händer. Gransjö Craftman et al. (2015) ser att OLP utför 

arbetsuppgifter som delegerats till dem där delegeringen har upphört. Attityden kring 

delegerade arbetsuppgifter kan vara den att dessa moment ingår i jobbet, oavsett om 

delegering är giltig eller inte. Kærnested och Bragadóttir (2012) tar upp att där det 

förekommer misstro till OLP är det enligt SSK bättre att utföra uppgiften själv. 

Craftman et al. (2013) finner att SSK inte upplever sig lyssnade på av beslutsfattare, och att 

det saknas tillräckligt rättsligt stöd i delegeringsfrågor. Gransjö Craftman, Grape, Ringnell 

och Westerbotn (2016) beskriver svårigheten i att delegera läkemedelsadministrativa 

uppgifter och vidare framgår det att kunskapen saknas i ledningen kring dess komplexitet.  

2.3 Lagar och styrdokument 

ICN:s etiska kod, översatt av Svensk Sjuksköterskeförening (2007) betonar SSK:s eget ansvar 

och ansvar gentemot yrkesutövningen och professionen, men även att uppfylla rollen som 

handledare och lärare för OLP som ska utföra omvårdnadsåtgärder och motta delegeringar. 

Detta är en förutsättning för att en delegering ska vara patientsäker.  

I den svenska översättningen av ICS:s etiska kod av Svensk Sjuksköterskeförening (2007) 

framgår det att den SSK med klokhet och sunt förnuft ska bedöma en OLP:s kunskap i att 

mottaga och utföra en delegerad HSL-insats. I kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (2017) framgår det att delegeringar ska stödjas mot aktuella föreskrifter med 

krav att det ska kunna ske patientsäkert. Vidare belyser ICS:s etiska kod att SSK bör skydda 

enskilda patienter om det finns risk för dennes hälsa på grund av en medarbetares 

handlande.  

Patientsäkerhetslagen (2010) syftar till att förhindra uppkomst av vårdskada och all hälso- 

och sjukvårdspersonal ska bidra till att detta uppfylls. Vidare i patientsäkerhetslagen betonas 

vårdgivarens ansvar med att ge förutsättningarna för att verksamheten kan bedrivas 

patientsäkert, alltså att verksamheten ska uppnå kraven som framgår i hälso- och 

sjukvårdslagen, kraven beskrivs längre fram i examensarbetet. Vårdgivaren ska således 

planera, leda och kontrollera verksamheten och åtgärda eventuella brister som ses, för att 

uppnå en patient-säker vård så som beskrivits i hälso- och sjukvårdslagen. SSK som 

delegerar HSL-insatser har i sin tur ett ansvar i att säkerställa att OLP som motar en 

delegerad arbetsuppgift har förutsättningarna till att utföra uppgiften. OLP har i sin tur ett 

eget ansvar för hur den delegerade arbetsuppgiften utförs. Både OLP och SSK har ett 

gemensamt ansvar i att återrapportera brister och risker som kan hota patientsäkerheten till 

vårdgivaren.  

Syftet med hälso- och sjukvårdslagen (2017) är att bestämma hur hälso- och 

sjukvårdsverksamhet ska utformas för att uppnå målet med en god hälsa och vård för hela 

befolkningen och där vården ska ges på lika villkor. I hälso- och sjukvårdslagen framkommer 

fem kraven för att uppnå en god vård. Några av kraven är särskilt intressanta för detta 

examensarbete för att belysa delegeringar från flera aspekter. Första kravet är att vården ska 

vara av god kvalitet, och då oavsett vem som utför vården. Det andra kravet handlar om att 
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vården ska värna om patientens trygghet, kontinuitet och säkerhet. Det tredje kravet 

beskriver att vården ska ta patientens självbestämmande i beaktning, och patientens 

integritet ska respekteras. Fjärde kravet syftar till att vården ska främja en god kontakten 

mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten. Det femte och sista kravet säger att 

vården ska vara lättillgänglig. Vidare i hälso- och sjukvårdslagen (2017) framgår det att det 

alltid ska finnas en medicinskt ansvarig SSK där sjukvård bedrivs med uppdrag att 

säkerställa god vård. 

2.4 Teoretiskt perspektiv  

Examensarbetets teoretiska utgångspunkt är ansvar och säker vård och beskrivs vidare 

under det teoretiska perspektivet. Ansvar som vårdvetenskapligt begrepp kan anses centralt i 

examensarbetet då utgångspunkten är SSK:s upplevelse av ansvar. Vidare leder upplevelser 

av ansvar fram till en subjektiv beskrivning av ansvar, och således blir det av vikt att beskriva 

och diskutera ansvar som begrepp för att skapa en förståelse för resultatet. I tidigare 

forskning samt under lagar och styrdokument framhålls patientsäkerhet som väsentligt viktig 

varpå även det vårdvetenskapliga begreppet säker vård blir av vikt för examensarbetet där 

patientsäkerhet innefattas i en del av begreppet.  

2.4.1 Ansvar 

Sjögren (2012) citerar Heberlein ”den främsta skyldigheten en människa har är att ta ansvar 

för sitt liv, sina val och sina handlingar, i relation till sina medmänniskor” (Sjögren, 2012, s. 

352). Ansvar som begrepp är stort och omfattar professionella och personliga dimensioner - 

att ta ansvar för sina arbetsuppgifter utifrån sin kompetens - till att möta sitt inre och ta 

ansvar för vad som finns där (Sjögren, 2012). För att kunna ge en patientsäker och 

individanpassad vård är det viktigt enligt Sjögren (2012) att man som vårdpersonal har ett 

etiskt ansvar för att kunna möta och se en patients lidande och innersta längtan för att sedan 

som vårdare skapa en länk - något ömsesidigt mellan två parter där meningsfullt utbyte och 

lärdom kan ske.  

Sjögren (2012) beskriver att ansvar är ett begrepp som alla kommer i kontakt med i 

vardagen, men något som sällan reflekteras över innan skuldkänslor upplevs. Begreppet 

ansvar tas upp kontinuerligt i litteratur om vård och vårdande där det mest handlar om det 

formella och professionella ansvaret i samband med principer, riktlinjer där praktiska regler 

är centralt. Sjögren (2012) skriver vidare att ansvar också är att ta hand om sig själv och 

gynna sin egen personliga utveckling, och samtidigt ta ansvar för att arbeta hälsofrämjande 

och patientsäkert vilket också kan betraktas vara centralt för sjuksköterskeprofessionen. I en 

avhandling beskriver Juthberg (2008) samvetstress, vilket grundas i när ansvar kommer i 

konflikt med olika etiska ställningstaganden. Där organisation, förväntningar och tidsbrist 

sätter sjuksköterskans ansvar i konflikt med vad som är etiskt och lagligt korrekt.  



 

10 

 

2.4.2 Säker vård 

Säker vård är en av sex kärnkompetenser för SSK och är en viktig del i arbetet mot en säkrare 

vård med hög kvalitet (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Säker vård har ett eget avsnitt i 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) 

där målet är att vårdskador ska undvikas genom patientsäkert arbete och följsamhet gällande 

aktuell lagstiftning. Vidare framgår det att arbetet framförallt ska ske förebyggande, och att 

SSK ska vara riskmedveten och anmäla eventuella händelser som hotat patientsäkerheten. 

Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med fem andra föreningar tagit fram en skrift 

om säker vård (Svensk Sjuksköterskeförening, et al., 2016) som ska ses som en guide för 

säker vård. Där framgår bland annat att kunskap om risker i vården är en förutsättning för 

att kunna jobba med att minimera riskerna. Vidare beskrivs flera nivåer av utvecklingsarbete 

för att öka säker vård. Där nämns bland annat säker informationsöverföring via 

standardiserade arbetsmetoder, tekniska färdigheter och samarbete i team.  

I Säker Vård (Svensk Sjuksköterskeförening, et al., 2016) beskrivs tre olika kunskapsgrunder 

som är avgörande för utförandet av säker vård. Den första är tekniska kunskaper vilket 

beskrivs som den kunskap som tillges under grundutbildningen inom professionen. Den 

tekniska kunskapen måste underhållas och byggas fortlöpande. Den andra kunskapsgrunden 

är icke-tekniska kunskaper vilket innebär kunskap i att tillgodogöra resurser som finns i 

teamet. Icke-teknisk kunskap blir inte bättre än den tekniska kunskap som finns, och kan 

således inte kompensera för en låg teknisk kunskap. Den tredje och sista kunskapsgrunden 

som beskrivs är systemkunskap, och är grunden för att kunna förstå vad som skapar en säker 

vård. Detta innefattar hur vården struktureras och hur kommunikationen mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal fungerar som ett led i säker vård. Systemkunskap är kunskap om 

organisationens inverkan på säker vård, snarare än individuell påverkan.  

2.5 Problemformulering 

Bristen på SSK och ett ökat behov av komplicerad vård leder till att delegeringarna av HSL-

insatser till OLP ökar, i synnerhet inom kommunal hälso- och sjukvård. Detta innebär att 

SSK har ett stort ansvar i att delegera patientsäkert, även om det i tidigare forskning 

framkommer att OLP:s kompetens är svår att bedöma. Detta i sin tur kan leda till, och orsaka 

ett onödigt lidande hos patienten. Tidigare forskning visar även på att delegeringar sker för 

att organisationen ska fungera, även om det kan äventyra patientsäkerheten. Vissa studier 

lyfter fram delegeringar som något positivt under vissa former, medan andra studier snarare 

tyder på att ett bristande intresse hos OLP inverkar på genomförandet av HSL-insatsen som 

sedan kan riskera patientsäkerheten. ICN:s etiska kod, lagar, styrdokument och 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning är tydligt överens - vård i Sverige ska vara god och 

säker för patienterna. Genom att i detta examensarbete beskriva SSK:s upplevelser av ansvar 

vid delegering och diskutera detta mot säker vård och ansvar, kan detta arbete medverka till 

reflektion hos verksamma sjuksköterskor samt bidra till en säkrare vård. 
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av sitt ansvar vid delegering av hälso- och 

sjukvårdsinsatser inom kommunal hälso- och sjukvård. 

4 METOD 

Utifrån examensarbetets syfte har en kvalitativ studie genomförts. Data samlades in via 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor, vilket var en lämplig metod för intervjuer 

enligt Polit och Beck (2017) och Danielson (2017).  

Vid en bakgrundssökning för det valda problemområdet framkom en begränsad tidigare 

forskning som hade fokus på SSK:s upplevda ansvar vid delegering. Därav låg en kvalitativ, 

empirisk studie till grund för datainsamlingen i detta examensarbetet. En kvalitativ studie 

kan vara en holistisk design med syfte att förstå ett fenomen samtidigt som den kan vara 

flexibel och lätt att anpassa under studiens gång (Polit & Beck, 2017).  

Examensarbetet utfördes med ett induktivt förhållningssätt i enlighet med Elo och Kyngäs 

(2008) som förklarade att ett induktivt förhållningssätt var bättre än ett deduktivt om 

tidigare teoretisk kunskap om fenomenet saknats eller var fragmenterad.  

4.1 Urval 

Urvalet till examensarbetet skedde strategiskt med ett ändamålsenligt urval. Danielson 

(2017) beskrev ändamålsenligt urval som ett selektivt urval där skulle kunna svara an på 

studiens syfte. Det innebar för examensarbetet att urvalet riktades mot SSK som hade till 

arbetsuppgift att delegera HSL-insatser inom kommunal hälso- och sjukvård. Kravet för att 

inkluderas var att SSK var verksamma på ett särskilt boende eller verksam i hemsjukvård i 

Eskilstuna eller Katrineholms kommun.  

Ett informationsbrev innehållandes information om examensarbetets syfte och bakgrund 

skickades ut till sjuksköterskechefer och verksamhetschefer i berörda verksamheter (se 

informationsbrev till verksamheten i bilaga 5b). Verksamheten uppmanades i utskicket att 

skicka ut frågan om deltagande i examensarbetet till SSK verksamma i sin verksamhet, och 

återkomma med kontaktuppgifter till tänkbara informanter som visat sitt intresse av ett 

deltagande. Utskicken resulterade i kontaktuppgifter till totalt 11 intresserade SSK, dock 

ojämnt fördelat mellan Eskilstuna och Katrineholms kommun. SSK (som vidare i detta 

examensarbete kallats informant) fick i sin tur ett informationsbrev innehållande 

examensarbetets syfte, bakgrund och en beskrivning av vad informanterna genom sin 

kunskap tillförde examensarbetet och till SSK i allmänhet (se bilaga 5a).  
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Under förarbetets gång valde 3 informanter att avstå en fortsatt medverkan i 

examensarbetet. Kvarvarande 8 informanter kontaktades via e-post för att boka tid för 

intervju. 6 informanter återkopplade och inkluderades således i examensarbetet. 

Informanterna (n=6) bestod enbart av kvinnor, med en yrkeserfarenhet på mellan 6–32 år 

(medel=14,8 år) och hade arbetat <1-8 år (medel = 3,7 år) på den aktuella arbetsplatsen. En 

kortare information om informanterna presenteras i tabell 1 nedan.  

Tabell 1: Översikt över informanterna med antal år som SSK, år på arbetsplatsen och längd på 

intervjun. 

Informant  
(n=6) 

År som SSK 
(m=14,8) 

År på arbetsplatsen 
(m=3,7) 

Intervjulängd 

Nr 1 12   7 15 min 

Nr 2 19   1 40 min 

Nr 3 32   8 14 min 

Nr 4 11   5 28 min 

Nr 5   9 <1 41 min 

Nr 6   6 <1 41 min 

4.2 Datainsamling 

Då upplevelser av ett fenomen låg till grund för examensarbetets data valdes 

semistrukturerade intervjuer som metod för datainsamling (Danielson, 2017). Frågorna var 

förutbestämda och icke ledande, utan några självklara svar, där generella frågor var 

inledande och övergick till mer specifika (Polit & Beck, 2017). För att underlätta 

transkribering av intervjuerna gjordes en ljudinspelning under samtalet (Danielson, 2017).  

Platsen för intervjuerna valdes av informanterna själva, och som Rosberg (2016) skrivit att 

det är till fördel om det kunde ske i fenomenets naturliga miljö och kontext. Även Polit och 

Beck (2017) beskrev vikten av en miljö där informanterna kände sig som hemma så att de 

kunde skapa en så tillitsfull relation till intervjuaren för bästa möjliga svar. 

Inledningsvis presenterades examensarbetets syfte och upplägg. Informanterna 

informerades om inspelningen och att de hade rätt till att avböja. Samtyckesblanketten gicks 

igenom och skrevs under. Informanterna berättade sedan fritt om sina upplevelser av ansvar 

vid delegeringar utifrån intervjuguiden som återfinns som bilaga 6.  

4.3 Analysprocessen 

Manifest kvalitativ innehållsanalys låg till grund för analysmetoden i examensarbetet, en 

analysmetod för obearbetat material där subkategori och kategori hittades utifrån det 

transkriberade datamaterialet (Polit och Beck, 2017). Graneheim och Lundmans (2004) 

kvalitativa innehållsanalys användes som en ingående och tydlig analysmetod där 

datamaterialet bröts ned i mindre enheter och meningsbärande enheter. Meningsbärande 
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enheter var ord, meningar och paragrafer som hade gemensam kontext latent eller direkt till 

syftet manifest (Graneheim och Lundman, 2004). Kvalitativ innehållsanalys var ytterst 

beroende på kodningens integritet och noggrannhet (Polit och Beck, 2017). Kodningen 

skedde induktivt och manifest i examensarbetet där en textnära analys gjordes för att hitta 

samband i meningsbärande enheter för att mynna ut till subkategorier, sedan gjordes en 

sekundär kodning för att kategorisera subkategorierna för att slutligen bilda kategorier (Polit 

och Beck, 2017). 

Steg 1: Ljudspåret från intervjuerna transkriberades genom att noggrant lyssna igenom och 

skriva ut det som berättades ordagrant. Vid en manifest analys räcker det att orden som sägs 

skrivs ut. Suckar, pauser eller annan icke-verbal kommunikation utelämnades.  

Steg 2: Nästa steg var att ta ut meningsbärande enheter som svarade an på syftet – 

upplevelser av ansvar, vilket markerades och kopierades in i ett Exceldokument.  

Steg 3: När samtliga meningsbärande enheter kopierats in i dokumentet kondenserades 

dessa, vilket innebar att onödiga ord togs bort och meningsbärande enheterna skrevs om till 

mer koncentrerad text, men med samma innebörd.  

Steg 4: Från varje kondenserad text skapades kodord eller kortare meningar som beskrev 

innehållet i dem meningsbärande enheten. 

Steg 5: Koderna lästes igenom, och grupperades efter innebörd i en ny tabell, där varje 

kolumn innehöll kodord som liknade varandra. Under denna process gavs varje kolumn ett 

”arbetsnamn” för att lättare gruppera in nya koder som klistrades in, och om en kod inte 

passade in skapades en ny kolumn. För att underlätta processen färgades kodorden, och 

kolumnrubrikerna för få det mer överskådligt.  

Steg 6: Totalt framträdde 6 distinkt olika subkategorier, som grupperades i kronologisk 

ordning. Två subkategorier innehöll koder beskrivande ansvaret som var fortlöpande genom 

hela delegeringsprocessen, två subkategorier innehöll koder som beskrev ansvaret under 

själva delegeringstillfället, och sista två subkategorier beskrev ansvaret efter utförd 

delegering. 

Steg 7: Tre par med subkategorier bildade varsin kategori som sedan namngavs. Under varje 

kategori fanns nu två subkategorier, där förhållandet mellan SSK, OLP och patienten började 

framträda i de olika kategorierna och blev grunden till modellen som beskrivs vidare under 

resultat. 
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Tabell 2: Exempel på meningsbärande enheter, kondenserad text och kodning som sedan knutits till 

subkategori och kategori. 

Meningsbärande enhet Kondenserad text Kod Subkategori Kategori 

Vår kommunikation måste 
också fungera, gör den inte 
alltid. Pratar förbi varandra, 
glömmer säga 
saker till varandra.  

Vår kommunikation måste också 
fungera, gör den inte alltid. 
Pratar förbi varandra, glömmer 
säga saker till varandra. 

Bristande 
kommunikation 

Patient 
kännedom 
som 
sjuksköterska 

Ansvar gentemot 
patienten vid 
delegering 

Det blir mer erfarenhet och 
information när man sitter 
och pratar med personalen. 
Det står lite sådana frågor 
också det gör det ju, 
absolut... men jag brukar 
betona verkligen sådana 
saker att.… att det är viktigt 
och kolla. Det är så man lär 
sig som sjuksköterska 
väldigt mycket... kliniska 
blicken. Det vet jag inte om 
undersköterskor lär sig 

Mer erfarenhet och information 
när man sitter och pratar med 
personalen. Oklart vad 
undersköterskorna lär sig. Vill 
förmedla den kliniska blicken 
som sjuksköterska lär sig. 

Lära ut den 
kliniska blicken 

Förmedla 
kunskap och 
motivation 

Ansvar under 
delegerings tillfället 

Sen är det ju andra saker 
och där handlar det om att 
kanske beställa läkemedel, 
omläggningsmaterial och 
sånna saker också då 

Beställa läkemedel, 
omläggningsmaterial och saker 

Beställa varor Ge OLP 
förutsättningar 

Ansvar efter 
delegeringstillfället. 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

Examensarbetet följde vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) 

som säkerställde ett etiskt förhållningssätt gentemot informanterna. Inledningsvis 

meddelades informanterna på förhand om examensarbetets syfte och att det var frivilligt att 

delta samt att informanten kommer att bli intervjuad. I informationsbrevet framgick det även 

att materialet insamlat under intervjun skulle behandlas konfidentiellt. I samband med 

intervjun inhämtades informerat samtycke skriftligt, där det bland annat framkom att 

intervjun var frivillig och kunde avbrytas av informanten utan att orsak behövdes anges. 

Detta skulle inte komma att få några negativa konsekvenser för informanten.  

Intervjuerna transkriberades och kodades; kodnyckel sparades på ett sådant sätt att inte 

personuppgifter och rådata kunde kopplas ihop av obehöriga. En del i intervjun berörde 

chefer/organisation som tänkbara processfaktorer och det var viktigt att informanterna inte 

kände att detta kunde komma chef/organisation till känna eller användas på ett skadligt eller 

exploaterande sätt mot informanten.  

Informanterna upplystes om att examensarbetet kommer läggas ut på högskolans databas för 

examensarbeten, DIVA. Inför en eventuell publicering på annat sätt skulle materialet som 

kunde anses känsligt att diskuteras med informanten för samtycke som då också skulle förbli 

anonyma. Inget material som samlades in till detta examensarbete kommer att lämnas ut till 

tredje part och kommer inte heller att användas till något annat än examensarbetets syfte. 

Efter examensarbetets godkännande kommer personuppgifterna att förstöras.  
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5 RESULTAT 

Vid analysen av intervjuerna framkom tre distinkta kategorier: Ansvar gentemot patienten 

vid delegering, ansvar under delegeringstillfället och ansvar efter utförd delegering. Under 

respektive kategori formades två subkategorier baserade på de koder som framkom under 

analysen av intervjuerna (se tabell 3). 

Tabell 3: Tabell visar kategori, subkategori och exempel på koder som framkom under analysen av 

intervjuerna. Inom parenteser redovisas antal koder tillhörande varje kategori och subkategori. 

Tabellens utseende är inspirerad från Graneheim och Lundman (2004, p. 108). 

Kategori Ansvar gentemot patienten vid 
delegering (44) 

Ansvar under delegeringstillfället 
(122) 

Ansvar efter utförd delegering 
(49) 

Subkategori Patientkännedom 
som SSK (14) 

Patienten ska 
få vård (30) 

Bedöma 
lämpligheten 
att delegeras 
(66) 

Förmedla 
kunskap och 
motivation (56) 

Uppföljning 
av 
delegering 
(36) 

Ge OLP 
förutsättningar 
(13) 

Koder Påläst på 
patienten 
 
Information från 
personal 

Rätt till 
medicin och 
vård 
 
Patientansvar 
kräver 
noggrannhet 

Förtroende 
för den man 
delegerar 
 
Opartiska 
bedömningar 

Guida till 
trygghet 
 
Behovsanpassad 
genomgång 

Oplanerad 
uppföljning 
 
Avvikelser 
som 
uppföljning 

Övning ger 
trygghet 
 
Beställning av 
material 

Kategorierna som framkom i resultatet av examensarbetet hade alla ett specifikt fokus. 

Subkategorier inom varje kategori baserades i sin tur på SSK:s olika fokusinriktningar, där 

fokus på personalen eller på patienten uppträdde. Kategorin ansvar gentemot patienten vid 

delegering är patientfokuserad med subkategorierna inriktade på en direkt eller indirekt 

koppling mellan SSK och patient. Kopplingen kunde ske via patienten själv, verbal 

kommunikation via personalen eller via dokumentation. De två andra kategorierna: ansvar 

under delegeringstillfället och ansvar efter utförd delegering är mer personalfokuserade där 

subkategorierna är inriktade på kopplingen mellan SSK och OLP. Ansvaret gentemot 

patienten ligger i bakgrunden genom hela delegeringsprocessen, vilket illustrueras nedan (se 

figur 1). 
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Figur 1: Figuren visar en modell över SSK:s upplevelse av ansvar vid delegering utifrån den 

beskrivning som finns ovanför modellen.  

5.1 Ansvar gentemot patienten vid delegering 

Ansvar gentemot patienten vid delegering innehöll informanternas upplevelser av ansvaret 

gentemot patienten som en grund till behovet av delegeringar. I intervjuerna framkom dels 

SSK:s ansvar att vara påläst på patienten och dels SSK:s ansvar att patienterna får den vård 

den har rätt till och behov av. Detta beskrevs vidare i nedan beskrivna subkategorier. 

5.1.1 Patientkännedom som sjuksköterska 

Arbetsdagarna inleddes med att läsa på i journalsystem, gå runt och prata med OLP och få 

rapport från SSK-kollegor, ”läser mina boendes aktivitetslistor…” (1), ”läser igenom ett dygn 

eller sedan sist jag arbetade om vad som hänt…” (3), ”prata med omvårdnadspersonalen och 

… muntlig rapport…” (6). Samtliga informanter påtalade vikten av att vara inlästa på 

patienterna och ha patientkännedom. Det var av vikt att OLP kontinuerligt dokumenterade 

om patienten samt rapportera till SSK om något avvikande inträffade. OLP kunde då 

beskrivas som sjuksköterskans ögon, ”sen går jag runt till mina enheter och pratar med 

personalen om det är någonting, något jag har missat eller om det är något som inte är 

dokumenterat vilket kan vara ganska mycket.” (1).  

Det framkom att det var av vikt att bilda sig en egen uppfattning då SSK måste ha ett 

helhetsansvar för samtliga patienter. Detta var extra viktigt när det fanns delegerad OLP som 

ledde till att SSK inte träffade patienterna lika ofta, ”lära känna brukarna som 

sjuksköterska… lita på personalen… kan inte lita på alla, man måste bilda sig egen 

uppfattning... göra bedömningar på plats då det är svårt att göra per telefon” (5). Under 
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arbetspasset ansvarade SSK för att göra egna patientbedömningar på plats och ha 

läkarkontakt vid behov, ”…det är mitt ansvar att göra bedömningar och ha läkarkontakt” (4). 

Samtidigt var det viktigt att kommunikationen mellan OLP och SSK fungerade både verbalt 

och via dokumentation. Kommunikation var inte alltid felfri och det hände att 

dokumentation missades och att viktiga saker inte förmedlades, ”vår kommunikation måste 

också fungera, gör den inte alltid. Pratar förbi varandra, glömmer säga saker till 

varandra” (1), ”…stor brist hos personalen att dokumentera. Behöver inte vara dålig på 

omvårdnad” (5). Det var samtidigt viktigt som SSK att ha allt på boendet under kontroll vid 

hemgång, ”mår bra som sjuksköterska att ha kontroll på boendet när du lämnar” (1), för att 

underlätta för kommande OLP och SSK. 

5.1.2 Patienten ska få vård 

Flera informanter påtalade att delegerade arbetsuppgifter möjliggjorde en snabbare 

handläggning för patienter. Som SSK fanns ett ansvar att patienten får sin vård utan större 

fördröjning, ”finns det inte delegerad personal… får joursköterskan rycka ut…tidsfördröjning 

om sjuksköterskan ska komma jourtid för injektioner…kan ta 40 minuter… inte bra att 

patienten väntar… bra med personal då som kan” (1). Ibland kunde sjukdom hos OLP eller 

tillfälligt minskat behov av delegerad OLP leda till att planerad vård inte kunde utföras, och 

då hade SSK ett ansvar i att antingen hitta kompetensen på andra avdelningar eller själv 

komma och utföra uppgiften, ”vi ska inte hjälp till bara för att det är personalbrist. Har vi inte 

mycket att göra kan vi göra en kompromiss. Ändå mitt ansvar att hålla koll på sår och 

omläggningar.” (2). SSK ansvarade för att patienten fick den vård och medicin den hade rätt 

till, ”ansvar [SSK] att det blir rätt för brukaren…” (5). Genom att delegera menade några 

informanter att ansvaret försköts till OLP, ”…men den delegerades ansvar att brukaren blir 

omhändertagen” (5), medan andra informanter beskrev att SSK fortfarande hade det 

övergripande ansvaret för att patienten fick vård, ”jag har allt ansvar, måste vara 

patientsäkert” (4). Det var enligt samtliga informanter deras ansvar att vården som nådde 

patienten var säker, god och inte ökade patientens lidande. En informant berättade att vissa 

arbetsuppgifter till och med kunde minska lidandet hos patienten om dessa delegeras till 

OLP, som var mer tillgänglig istället för att patienten behövde vänta på att SSK skulle bli 

ledig, ”vana undersköterskor som är insatta i palliativ vård kan få delegering på injektioner 

med symtomlindrande läkemedel… det känns patientsäkert för att minska onödigt lidande” 

(6). 

5.2 Ansvar under delegeringstillfället 

Under delegeringstillfället upplevde SSK ett stort ansvar att rätt OLP blev delegerade och fick 

den kunskap som erfordrades för att kunna utföra uppgiften. Både hinder och möjligheter 

framkom. 
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5.2.1 Bedöma lämpligheten att delegeras 

Under intervjuerna beskrevs vikten av att lära känna OLP för att vara trygg i att senare 

delegera uppgifter till dem, ”jag kan inte delegera en person jag inte känner förtroende för 

ännu” (5), ”när jag får ett förtroende för personen jag delegerar och den är seriös samt att jag 

sätt den i arbete då tycker jag det känns bra att delegera” (4). Förutom att känna ett 

förtroende för OLP beskrevs några egenskaper som SSK ville se hos OLP för att känna sig 

trygg med att delegera. Dels såg SSK gärna att OLP visade och gav återkoppling på praktiska 

färdigheter, och att OLP ingav ett seriöst intryck. Vidare framkom egenskaper som att, ”visa 

engagemang” (4), att vara ”påläst och lyssnar” (5) samt ”…att vara med i matchen” (5). Det 

var inte lätt att bedöma lämpligheten alla gången, utan då gällde det som SSK att lita på 

magkänslan. 

Att vara flera SSK på samma avdelning ökade möjligheten till att stärka 

personalkännedomen, ”…finns två SSK på avdelningen. Större möjlighet att lära känna 

personalen” (5). Tiden för att lära känna OLP beskrevs begränsad, så det gällde att ta vara på 

alla tillfällen som fanns. Exempel på tillfällen som framkom var teamträffar, 

arbetsplatsträffar och genom att gå runt och synas på avdelningen. Under teamträffarna 

fanns även möjlighet att bedöma OLP:s kunskapsnivån, ”teamträffar... lära känna brukare 

och personal. Personalen får visa vad dem går för. Det blir tydligt om man missat saker eller 

inte hunnit” (5). 

När HSL-insatser skulle delegeras krävdes kännedom om huruvida OLP var trygg med 

uppgiften eller inte, ”viktigt att du som delegeras är trygg med arbetsuppgiften, inga 

tveksamheter… om personen är trygg med uppgiften är det ett kvitto på ansvarstagande och 

ansvarsfull med uppgiften” (6), och det bedömdes inte lämpligt att delegera en otrygg OLP. 

Som exempel på att vara trygg beskrevs som att, ”uppvisa trygghet i klinisk blick, det kan 

vara avancerat att nå sådan nivå men ändå visa en indikation på förmågan att göra 

bedömning” (6), eller att OLP var trygg med brukarna, ”…lära känna brukaren för att kunna 

gå på känsla om dom inte mår bra” (5). 

Det gällde att anpassa delegeringarna efter OLP:s förutsättningar och börja försiktigt. Det 

”kan handla om någon som kommer tillbaka efter långtidssjukskrivning så att man inte tar 

vid där man slutat med att axla en delegering… det blir individanpassat” (6), eller att, ”inte 

delegera allt på en gång. Vad börjar vi med hos denna personal…” (5). 

Ett redskap för att bedöma lämpligheten var datoriserade kunskapstest - som de flesta 

arbetsplatserna använde sig av - eller genom praktiska övningar. Det slutgiltiga testet gjordes 

uppsikt för att SSK skulle kunna försäkra sig om att det inte fuskades, ”…att undersköterskor 

och vårdbiträden gör utbildningen på demenscentrum [en hemsida med utbildningsprogram 

och prov] var en stor förbättring. Tidigare var det pappersupplagor, som florerade runt och 

det var lite samma svar ibland. Nu är det fler frågor, mer pålitligt” (3), och det blev ”svart på 

vitt om man blir godkänd eller inte” (4). Även om kunskapstestet på nätet var ett bra redskap 

för att kunna bedöma lämpligheten att delegera, kompletterades detta med en djupare 

genomgång av frågorna, ibland gjordes en genomgång av frågorna som blev rätt besvarat 

vilket beskrivits med, ”går alltid igenom frågorna även de med rätt svar för att dubbelkolla” 

(4), samtidigt som andra inte gjorde en genomgång på samma sätt, ”vi är delaktiga vid 
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kunskapstestet och uppmanar till diskussion kring frågor man fastnat på. Det är vårt sätt att 

säkerställa att man kan tolka informationen som ges, och tolka frågorna” (6). 

Ett hinder för att OLP kunde delegeras, och som framkom upprepade gånger i samtliga 

intervjuer var bristande språkkunskaper, ”… problem med språk, att man inte förstår, det går 

inte… måste veta vad man ska ta till sig och lära andra… måste kunna läsa ordinations-kort” 

(3). Det framkom att det är SSK:s ansvar att bedöma dessa hinder, även om flera SSK uppgav 

att det borde ligga på chefen. Samtidigt var flera SSK osäkra på vad som stod i lagen, ”… 

chefen har ju det ansvaret att det ska bli rätt från början att det är en kompetent personal 

som sjuksköterskan egentligen ska känna sig ganska trygg med att kunna delegera men det är 

ju ändå sjuksköterskan som har ansvaret sen att utföra delegeringen och tänka” (5). Det 

datoriserade kunskapstestet kunde ses som ett redskap till att bedöma lämpligheten kring 

språkförbristningen till trotts, ”det är svårt att från person till person vara säker på att den 

förstår... Finns svårigheter i att uttrycka sig på svenska kan det vara svårt att visa förståelse 

och då är datorsystemet bra” (2).  

5.2.2 Förmedla kunskap och motivation 

SSK hade vid delegering av HSL-insatser ansvar för att undervisa den OLP som skulle 

delegeras och säkerställa att informationen gått fram. Kunskapsförmedlingen var tvunget att 

anpassas på ett sådant sätt att OLP kunde ta till sig och förstå kunskapen, ”jag som har 

högskolekompetens måste förmedla min kompetens för någon som kanske inte har någon 

kompetens alls. Måste förmedla det som är viktigt” (4). Det krävdes mycket kunskap som 

SSK att delegera och samtidigt utveckla en lyhördhet hos OLP för vad läkemedel hade för 

biverkningar, det var inte bara att delegera, ”vid delegering bär du ett ansvar att var 

observant på biverkningar för att ge läkemedel. Vi trycker på om läkemedlet har uppnådd 

eller felaktig effekt. Vi trycker på att dokumentera” (6).  

Vidare förmedlades kunskap om lagar och regler hos vissa och andra inte, ”...pratar inte 

paragrafer vid delegering” (3). Det som framkom var vikten av att påtala att OLP går under 

hälso- och sjukvårdslagen när delegerade HSL-insatser utfördes. Samtidigt beskrev flera SSK 

att även andra lagar var en del av utbildningen vid delegering, men något som åsidosatts ofta, 

och beskrevs av några SSK som att bara vara några kryssrutor på provet: 

… när vi går igenom den formella delgeringsblanketten i vårt datorsystem så finns faktiskt 

några rutor där det går att kryssa för att vi har delgivit lag …. det kan jag säga, det känner jag 

inte till. Jag brukar inte prata paragrafer med de delegerade. Det är säkert en brist. För 

det…jag vet att det finns två… fyra saker man kan pricka i. Att vi ska visa någon sort lagtester. 

Det brister hos mig (3) 

OLP:s förförståelse - tidigare kunskap och erfarenheter - avgjorde i vilken utsträckning ny 

kunskap behövde förmedlas. En OLP som tidigare haft en delegering fick inte en samma 

genomgång som en oerfaren OLP, ”jag går igenom grundligt, är det ny delegering ska man gå 

igenom signeringslistor, doskort, ordinationshandledning, narkotikajournaler, inskick till 

sjukhuset, vad som ska med…” (4).  



 

20 

 

Inte minst framkom vikten av att motivera den OLP som skulle motta en delegering. Det 

framkom att OLP kunde vara nervös inför en delegering och inte trodde på sig själv. Då 

gällde det att stötta till trygghet, 

Om personen kanske inte tror på sig själv…man ger uttryck för att man inte har det här 

självförtroendet… även om jag ser kvitto på att personen är noggrann och har förstått 

delegeringsprocessen så kan det vara så att… rackar ner på sig själv… då är det viktigt att ge 

positiv feedback. (6) 

Under delegeringstillfället förmedlades teoretisk kunskap, men där vissa moment krävde mer 

praktisk handledning och kunde ske med hjälp av SSK eller genom att OLP gick tillsammans 

med mer erfarna OLP, ”jag visar hur man gör, och när personalen gjort det några gånger är 

det inte svårt” (2). 

5.3 Ansvar efter utförd delegering 

I analysen framkom det att ansvaret inte upphörde bara för att HSL-insatsen var delegerad. 

Det var viktigt att hålla uppsikt på OLP, följa upp och agera om något inte gick som planerat, 

vilket tas upp under subkategorin uppföljning av delegering. Vidare framkom flera 

ansvarsområden med fokus på att ge förutsättningar för att OLP kunde utföra sina 

delegerade uppgifter, detta presenteras vidare under subkategorin ge olegitimerad personal 

förutsättningar att utföra sin arbetsuppgift. 

5.3.1 Uppföljning av delegering 

Det var vanligt framkommande att SSK inte hade en egentlig uppföljning på delegeringar. 

Det som närmast kunde komma en uppföljning beskrevs på detta sätt, ”jag frågar nya om det 

gått bra... har inget tidsbegrepp… frågar om det gått bra, eller är något annat när jag ser 

dem… hör annars av sig…” (1). Ansvaret förflyttades till den delegerade OLP att höra av sig 

om funderingar dök upp. Ett annat vanligt förekommande inslag var uppföljningarna som 

gjordes om det började inkomma avvikelser som kunde härledas till den OLP och delegerade 

insatsen, samtidigt som det framkom att, ”det skrivs inte avvikelse särskilt ofta...” (2).  

Men det brukar jag kunna checka av att om de själva tycker att det går bra. Jag ser ju att det 

dräller in avvikelser för dem. Då går det inte bra. Då tar jag in dem på samtal...då får man ju ta 

en diskussion igen om hur det går. Men oftast brukar jag checka av med dem och hur det 

tycker själva. (4) 

En informant sa direkt att de inte brukade ha någon uppföljning, ”vi brukar inte ha någon 

uppföljning” (5) samtidigt framkom det att, ”…i vår rutin ska alltid delegeringar följas upp 

senaste efter halva tiden” (4), även om det samtidigt framkom att denna rutin var otydlig och 

tolkningsbar. Sällan kontrollerades giltighetstiden på delegeringarna, OLP blev den som fick 

hålla koll på giltighetstiden, ”personen själv håller reda på giltigheten. Inget sjuksköterskan 

gör per automatik. Personligt ansvar” (5), även om det framkom att vissa SSK har någorlunda 
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koll på giltigheten, ”dom som fått delegering håller reda på giltigheten. Våra vana 

sjuksköterskor kollar då och då när dom ändå är inne i systemet” (2). Det framkom vidare 

trots att SSK ibland upptäckte att OLP fortsatt att utföra sina delegerade HSL-insatser även 

efter att giltighetstiden passerat, ”…egentligen är inte delegeringen giltig och den person som 

fortsätter... jobba på som att inget har hänt... gör ju något olagligt egentligen om man hårdrar 

det...” (2).  

Var det så att OLP missat att ge medicinen eller att fylla i läkemedelslistan gjorde SSK en 

bedömning om vad det var som inte delats ut eller signerats och beroende på uppskattad 

allvarlighetsgraden tvingades SSK till en åtgärd. Där avvikelsen kunde ha orsakat ett lidande 

hos patienten, ansvarade SSK för att en rapport blev skriven i efterhand. Vidare framkom det 

att SSK ansvarade för att avvikelserna granskades, utreddes och följdes upp, 

Vi är inte och kontrollerar (medicinlistorna), händer att man är i medicinskåpet och ser en 

lucka. Gör en värdering på vad luckan är på. Är det en Alvedon då får det vara... låssas att inte 

se det... är det något viktigt måste jag göra något. (2)  

5.3.2 Ge olegitimerad personal förutsättningar att utföra sin arbetsuppgift 

SSK ansvarade för skriva och uppdatera patienternas vårdplaner där OLP sedan kunde läsa 

sig till vad som skulle göras och när. Framförallt användes vårdplanen i samband med 

vidbehovsläkemedel och vid kontakt med SSK, som kunde hänvisa OLP till vårdplanen 

istället för att ge ett godkännande till vidbehovsmedicin, ”vårdplaner skrivs så att 

undersköterskorna vet de ska göras… gå igenom mediciner och apodoser… göra 

signeringslistor” (5). 

SSK hade även ett ansvar att se till att det fanns läkemedel, listor och ordinationskort hos 

patienterna och att material för andra delegerade HSL- insatser fanns tillhands. Detta var för 

att ge förutsättningar till OLP att kunna utföra sina delegerade uppgifter, ”…sen är det ju 

andra saker och där handlar det om att kanske beställa läkemedel, omläggningsmaterial och 

sådana saker också då… jag kollar igenom dosrecept, de flesta av oss här, de vill ju ha 

dosrullar då som läkemedelsform” (6). 

6 DISKUSSION 

Nedan följer en diskussion gällande examensarbetets metod, resultat, klinisk implikation och 

slutsats. Begreppen trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet kommer att vävas in i 

löpande text under metoddiskussionen utifrån förslag på metoddiskussion för empiriska 

studier (Henricson, 2017, pp. 412-413). 
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6.1 Metoddiskussion 

Till detta examensarbete valdes en kvalitativ metod eftersom syftet var att undersöka levda 

erfarenheter av ett fenomen, och då är kvalitativ metod att föredra (Henricson & Billhult, 

2017). En kvantitativ metod hade inneburit svårigheter i att fått fram upplevelser i den 

utsträckning som var önskvärt för att undersöka fenomenet. Kvantitativ metod är bättre 

anpassad för att förstå samband, eller jämföra saker (Billhult, 2017). Med en kvantitativ 

ansats hade examensarbetet kunnat syfta till att undersöka i vilken utsträckning fenomenet 

ägde rum. Exempelvis i vilken utsträckning en uppföljning av delegerad HSL-insats 

genomfördes. 

En metod så som litteraturstudie hade kunnat vara aktuellt, om det funnits underlag i 

tidigare forskning inom området, dessvärre fanns det ett fåtal artiklar som var väldigt lika 

varandra. Det fanns inte tillräckligt mycket data att gå vidare på. Av den anledningen blev en 

empirisk studie relevant, vilket kan stärka examensarbetets giltighet (Henricson, 2017).  

6.1.1 Design 

Under examensarbetets gång ändrades designen från deduktiv till en induktiv ansats då 

teoretisk kunskap och modell inte var tillfredsställande för att belysa fenomenet. Då teoretisk 

kunskap och modell saknades i tillräcklig utsträckning för att användas till att belysa 

fenomenet i examensarbetet var en induktiv design att föredra (Elo & Kyngäs, 2008). En 

deduktiv ansats hade bidragit med trovärdigheten i det avseendet att den tänkta 

teorimodellen använts i tidigare forskning, och samtidigt testats i skarpt läge. 

Intervjuguiden utformades i tidigt skede med inspiration från Danielsson (2017) och i 

samråd med handledare för examensarbetet. Hälften av intervjufrågorna utformades som 

öppna brainstorm-frågor och andra hälften med anknytning till examensarbetets tidigare 

valda teoretiska modell. Genom detta upplägg kunde fortfarande stora delar av 

intervjuguiden användas trotts att examensarbetet övergick till en induktiv design och en hög 

trovärdighet uppnås ändå. 

6.1.2 Urval 

Urval till examensarbete skedde via mejlkontakt till ansvariga sjuksköterskechefer och 

verksamhetschefer i Eskilstuna och Katrineholms kommun. I mejlet bifogades 

informationsbrev till verksamhet (se bilaga 5b) samt samtyckesblankett för verksamhet (se 

bilaga 5d). I samma mejl uppmanades verksamheten att återkomma med namn och 

kontaktuppgifter på SSK som skulle vara intresserade av att delta i examensarbetet. Mejlet 

inklusive bilagor vidarebefordrades till berörda SSK, vilket inte var syftet med utskicket. Det 

är således oklart hur många SSK som egentligen tillfrågades. Vilket kan tänkas påverka 

trovärdigheten och överförbarheten då det blir okänt hur många SSK som fått frågan. Inom 

några veckor hade totalt 11 SSK återkopplat via sjuksköterskechefen/verksamhetschefen till 

studenterna bakom examensarbetet. Några ångrade sig nästkommande dagar och hann 

aldrig ta del av det utskick som sedan gjordes till samtliga tänkbara informanter, där 
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informationsbrev till informant (se bilaga 5a) och samtyckesblankett till informant (se bilaga 

5c) skickades ut tillsammans med ett mejl. 

Målet med urvalet var att hitta SSK verksamma inom särskilda boenden i Eskilstuna och i 

Katrineholms kommun för att på så sätt uppnå en variation i urvalet. Då totalt 6 stycken 

informanter återstod fanns det inte utrymma för vidare inklusions- eller exklusionskriterier i 

urvalsgruppen, även om detta hade varit intressant. Urvalet resulterade i en homogen grupp, 

vilket enligt Henricson (2017) kan bidra till en sämre överförbarhet av studiens resultat och 

trovärdigheten i urvalsgruppen. Vidare kan det anses som att 6 informanter var för få, vilket 

påverkat överförbarheten till andra kontext. 

6.1.3 Datainsamling 

Plats för intervjuerna valdes av informanterna själva och samtliga intervjuer genomfördes på 

informantens arbetsplats, avskilt men blandat mellan: lunchrum, konferensrum och 

arbetsrum/kontor. Det var av fördel att intervjuerna genomfördes i fenomenets kontext för 

att få ett tillförlitligt utfall (Rosberg, 2016). Samtidigt kan detta ha lett till att informanterna 

kände att jobbet kallade och vid några intervjuer ringde jobbtelefonen. Andra informanter 

hade lämnat ifrån sig mobilen till en kollega och där var inte detta lika påtagligt. Polit och 

Beck (2017) beskriver att intervjuerna bör ske där informanten känner sig trygg, vilket var 

fallet i examensarbetet samtidigt uteslöt inte detta möjligheten att hitta en trygg plats utanför 

arbetsplatsen, där känslan av att ”jobbet kallade” kunde ha undvikits. Längden på 

intervjuerna varierade mellan 14–41 minuter, vilket snarare handlade om informanternas 

korta koncisa svar än att jobbet kallade och påverkade inte trovärdigheten i det som sades. 

Under transkriberingen uppmärksammades det följdfrågor som skulle kunna ha ställts under 

intervjuerna, och även att några utav intervjufrågorna inte var relevanta, detta påverkade 

överförbarheten till den grad att frågorna inte var helt relevanta till det nya teoretiska 

perspektivet; intervjuguiden hade kunnat utformas i förhållande till ansvar och säker vård 

vid delegering. Fler probe-frågor hade kunnat ställas till de informanter med koncisa svar för 

att få dem att berätta mer om fenomenet på en mer djupgående nivå, men de påvisade 

mättnad till frågorna som det var och påverkade inte trovärdigheten. Vissa intervjufrågor var 

svåra för några informanter att förstå där de säkerligen inte hade reflekterat så mycket i lagar 

och ansvar. Syftet till arbetet besvarades oavsett.  

Flera provintervjuer var planerade, och pilotinformanter skulle sökas upp genom utskicken. 

Detta för att kunna testa intervjuguiden och utveckla intervjuaren. Då flera informanter föll 

bort fanns ingen möjlighet att utföra pilotintervju i rätt kontext, utan pilotintervjun 

genomfördes på en pilotinformant utan varken vårderfarenhet eller erfarenhet att delegera 

HSL-insatser, detta påverkar framförallt tillförlitligheten i första intervjun som genomfördes. 

Intervjuerna genomfördes av en och samma intervjuare vilket hade fördelen att frågorna 

ställdes på samma sätt, och intervjuaren hade totalt 6 intervjuer att förbättra 

intervjutekniken på till motsatts om två intervjuare hade använts, och det gav en större 

trovärdighet och tillförlitlighet till datainsamlingen.  

Under intervjun användes en mobiltelefon för ljudinspelning och det var påtagligt vid många 

intervjuer att vetskapen om att inspelning var en stressande faktor, vilket kan påverka 



 

24 

 

trovärdigheten till datainsamlingen. Ett alternativ hade varit att genomföra intervjuerna via 

telefon, då den inspelande funktionen inte hade varit lika påtagligt synlig.  

En alternativ datainsamlingsmetod hade varit fokusgrupper där informanterna i grupp får 

berätta om, och diskutera sina upplevelser. Polit och Beck (2017) menar att detta hade varit 

ett bra sätt att få personer att prata om sina upplevelser när det är samma ämne eller 

fenomen de ska reflektera över, och känner sig mindre stressade. En nackdel enligt Polit och 

Beck är att informanterna hade kunnat utveckla ett grupptänk istället för att individuellt 

berätta om sina levda upplevelser, där resultatet hade blivit en enhet istället för individuellt.  

6.1.4 Analysprocessen 

Transkriberingen och analysen av första intervjun skickades till handledare som gav feedback 

på att bearbetningen av data gjorts korrekt, detta medförde en trovärdighet och pålitlighet till 

analysprocessen. Sedan fortsatte transkriberingarna i återkopplingens anda. 

Transkriberingen gjordes via Otranscribe.com av studenten bakom examensarbetet som inte 

intervjuade. Intervjuaren gick igenom alla transkriberingar och korrekturlyssnade så att 

transkriberad data var så överensstämmande som möjligt.  

Studenterna bakom examensarbetet gjorde innehållsanalysen tillsammans där 

meningsbärandeenheter, kondenserade meningar och kodning gjordes ihop och 

subkategorier togs ut samt kategorier bildades. Under processen manifesterade en teoretisk 

modell ur subkategorierna och kategorier (se figur 1) som kan användas för att eventuellt 

utforma en teorimodell för att säkra delegeringsprocessen, .  

Hela analysen gjordes textnära där så lite förförståelse som möjligt försöktes undvikas, för att 

höja överförbarhet och trovärdighet. Alla funderingar diskuterades mellan författarna mot 

examensarbetets syfte. Det var en stor styrka att ta ut meningsbärande enheter och det gick 

väldigt lätt att koda och se mönster med Graneheim och Lundman (2008) innehållsanalys 

där bearbetningen av mycket material kunde kondenseras och bli lätthanterlig. Genom 

användandet av en vedertagen analysmodell skapades en trovärdighet till analysprocessen 

och kommande resultat. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån Henricsons (2017, p. 416) fem steg som benämns 

beskrivning, förklaring, jämförelse, reflektera och kliniska implikationer.  

6.2.1 Beskrivning av huvudfynd i resultatet 

Examensarbetets syfte är att beskriva SSK upplevelse av ansvar vid delegering av HSL-

insatser. Det framkom ganska tidigt i analysprocessen att upplevelsen av ansvar kunde delas 

upp i ansvar gentemot patienten, och ansvar gentemot OLP under och efter 

delegeringstillfället. Behovet av att delegera HSL-insatserna föranleddes av SSK:s ansvar 
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gentemot patienten som ska få berättigad vård. En förutsättning till att använda sig av 

delegerad OLP var att SSK skulle hålla sig informerad om patientens tillstånd, och vara 

lyhörd för förändringar när SSK själv inte kan vara närvarande att tillgodose patientens 

behov. 

Gemensamt för samtliga informanter var att de använde sig av standardiserade prov för att 

bedöma lämpligheten hos OLP samtidigt som kunskapsförmedlingen vid och genomgången 

av provet var markant olika. För vissa SSK räckte det med 80–90 % rätt på provet, medan 

andra valde att ha genomgång på frågor som var felbesvarade och andra hade genomgång på 

samtliga frågor innan delegeringen godkändes. Vidare saknades rutinmässiga uppföljningar 

av delegerade HSL-insatser, och delegeringens giltighetstid. Uppföljningarna skedde 

mestadels då indikation på brister kom SSK till känna. I resultatet framkommer påtryckning 

från organisationen att delegera HSL-insatser, men det är upp till SSK att bedöma huruvida 

en delegering ska genomföras eller inte. Det framkommer tydligt att delegerad OLP själv 

ansvarade för genomförandet av HSL-insatsen. SSK beskrev att deras ansvar var att skapa 

förutsättningar till detta. Det handlade främst om att säkerställa att mediciner, vårdplaner, 

signeringslistor och övrigt material fanns till hands och var uppdaterade. 

6.2.2 Förklaring genom egna tankar, med stöd i tidigare forskning 

Att rutinmässiga uppföljningar av delegerade HSL-insatser saknades och att delegeringarnas 

giltighet inte kontrollerades av SSK var ett oväntat fynd, även om tendensen framkom i 

tidigare forskning av Bystedt, Eriksson och Wilde-Larsson (2012). Detta fynd kan tänkas 

grundas i att SSK upplevde att ansvaret för genomförandet, och kontrollen av giltigheten av 

delegerad HSL-insats förflyttades till OLP. Vidare framkom att uppföljningar ofta initieras av 

att avvikelser började inkomma, vilket kan anses som ett otillförlitligt tillvägagångssätt då det 

samtidigt framkom en bristande avvikelserapportering. Fyndet att själv hålla koll på 

delegeringens giltighet kan ställas i relation till resultatet i Craftman et al. (2015) studie. 

Studien kom fram till att OLP fortsatte att utföra delegerade arbetsuppgifter till trots att 

delegeringen upphört. Det väcker funderingen kring huruvida samma fenomen kan upprepas 

även kontexten för detta examensarbete. Samtidigt visar Lee et al. (2015) i sin studie att OLP 

uppskattade och njöt av sin nya roll av ett ökat ansvar och att kunna utföra delegeringar. 

Vilket skulle kunna motivera och uppmuntra till mer uppföljningar då det kan tänkas 

förstärka och utveckla OLP i sin yrkesroll och samtidigt bidra till säkrare vård.  

Att kunskapsförmedlingen vid delegeringstillfället såg olika ut kan förklaras med att SSK var 

osäkra på OLP:s förkunskaper och vad som ingick i deras grundutbildning, samtidigt som 

personalkännedomen beskrevs som varierande. Genom att använda ett standardiserat 

kunskapsprov vid delegering kunde kunskapsnivåns minimumgräns troligtvis säkerställas, 

men det är oklart om detta är fullt tillräckligt för att uppnå en så säker vård som möjligt. Vad 

som motiverat vissa SSK att nöja sig med provet och andra att gå så långt som till att 

diskutera samtliga frågor är oklart. Det kan ha att göra med SSK:s skillnader i antal år i yrket, 

och som är en faktor till att vara trygg i att delegera enligt vad Kærnested och Bragadóttir 

(2012) och Yoon, Kim och Shin (2016) kommer fram till i sina studier. Skillnaden kan också 

ha att göra med antal år på arbetsplatsen, där personalkännedom kan tänkas förklara 
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skillnaden. Gransjö Craftman et al. (2015) beskriver svårigheter i att hitta tiden att lära känna 

OLP, vilket även framkommer i resultatet i detta examensarbete. Därav kan det förklaras att 

SSK som varit på samma arbetsplats under lång tid har möjlighet att lära känna OLP, då det 

utrymmet är begränsat för att lära känna OLP på kort tid.  

I resultatet framkommer ganska lite påtryckning från organisationen att delegera HSL-

insatser utan det är upp till SSK att ansvara för huruvida en delegering ska genomföras eller 

inte. Detta överensstämmer inte alls med den bild som framkommer under den tidigare 

forskningen, där påtryckningar och krav från organisationen är tydlig förekommande. Detta 

kan förklaras med organisationens upplägg, där sjuksköterskekåren har en egen 

sjuksköterskechef som inte har något övrigt organisatoriskt ansvar. SSK blir således 

oberoende av organisationens krav på att delegera OLP ur organisatoriskt perspektiv. 

6.2.3 Jämförelse med likheter och skillnader mot tidigare forskning 

Resultatet i detta examensarbete hade snarlikt utfall som presenterats under tidigare 

forskning. Bland annat framkom funderingar kring OLP arbetsbeskrivning och vilken 

kunskap OLP får med sig från sin grundutbildning. I en studie gjord av Gransjön Craftman et 

al. (2015) framkom det att kunskapen hos OLP ansågs ha varit bristfällig som kan ha 

påverkat patientsäkerheten. Vidare framkommer det att det delvis inte gjordes någon 

uppföljning av delegerade HSL-insatser samt att SSK som delegerade inte riktigt visste hur 

mycket kunskaper OLP hade sedan tidigare. Kærnested och Bragadóttir (2012) kom fram till 

att SSK som hade delegerat HSL-insatser till OLP inte sökte någon återkoppling efteråt, eller 

säkerställde att delegeringen uppfattats på rätt sätt. Några SSK som intervjuades beskrev att 

det inte fanns tillräckligt med tid avsatt för att lära känna OLP tillräckligt bra, detta är något 

som även Gransjö Craftman et al. (2015) kom fram till, att tiden till att lära känna OLP och ge 

möjligheten att bedöma deras kunskapsnivå saknades. I ICN:s etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007) framkommer det att SSK visar omdöme att bedöma sin egen 

och andras kompetens. 

Centralt i tidigare forskning var att delegeringar gjordes genom organisatoriska 

påtryckningar (Craftman, Grape, Ringnell och Westerbotn, 2016), vilket är en skillnad mot 

vad som kom fram i detta examensarbete. I Kærnested och Bragadóttir (2012) studie hävdar 

sjuksköterskor att det inte fanns tid att utföra arbetsuppgifterna själva. Det kan ifrågasättas 

om det egentligen handlar om att lösa organisatoriska frågor eller om svenska kommunal 

hälso- och sjukvård från grunden är uppbyggt till att tillgodoses genom delegeringar och 

OLP. Förklaring till skillnaden från tidigare forskning finns i examensarbetets resultat är att 

SSK hade egna sjuksköterskechefer, separerade från organisationen. Verksamhetschef kunde 

trycka på runt sommartider för att vikarierna måste delegeras, men det fanns tydlig 

kommunikation mellan delegerande SSK och organisationschef med ömsesidig förståelse. I 

tidigare forskning framkommer en frustration över ledningen okunskap kring delegeringar 

(Craftman, Grape, Ringnell och Westerbotn, 2016) samtidigt som resultatet i detta 

examensarbete pekar på en mer förstående organisation som är uppdelad mellan OLP och 

SSK. I kommunerna som våra informanter återfanns i fanns en sjuksköterskechef som 

samarbetade med OLP:s verksamhetschef för en fungerande organisation. 
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En annan central del i tidigare forskning var faktorer som var avgörande för SSK:s trygghet i 

att delegera. I detta examensarbetets intervjuer framkom det inte någon större påvisningen 

att trygghet skulle vara ett hinder. Snarare handlade det mer om huruvida SSK känner 

pålitlighet till OLP som ska delegeras.  

Att det är likheter mellan tidigare forskning och detta examensarbetet kan bero på att 

informanter är verksamma i samma typ av kontext och att flera av studierna genomförts i 

Sverige. En markant olikhet mellan resultatet i detta examensarbete och tidigare forskning 

var organisationens inverkan på delegeringarna.  

6.2.4 Reflektion genom teoretiska perspektiv 

I examensarbetets resultat framkom skilda åsikter om huruvida verksamhetschefen hade ett 

ansvarar för att göra en initial lämplighetsbedömning av OLP. SSK beskriver att bedömning 

kan tänkas fokusera på språkkunskaper och huruvida OLP är delegeringsdugliga och kan 

jämföras med olikheterna kring det ansvar SSK har i att bedöma lämpligheten till att mottaga 

en delegering. Säker vård i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) beskrivs på ett sätt som att undvika vårdskador genom att vara 

följsam mot aktuell lagstiftning. Precis som i resultatet i detta examensarbete har även 

lagstiftningen och styrdokumenten har en varierande syn på vem som ansvarar för att OLP 

har tillräckligt med kunskap att motta en delegerad HSL-insats. Dels framkommer det att 

verksamhetschefen ansvarar för att den OLP som skall utföra olika arbetsuppgifter har 

erforderlig kompetens för detta (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering 

av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård, 1997) och dels framkommer det 

att dem som delegerar en arbetsuppgift till någon annan ansvarar för att denne har 

förutsättningar att fullgöra uppgiften (Patientsäkerhetslagen, 2010). I socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (2000) står 

det att SSK bör kontrollera att den person som är föremål för delegering har tillräcklig 

kompetens och erfarenhet, är noggrann och har gott omdöme samt är lämplig i övrigt. Som 

beskrivet ovan kan följande summeras: att verksamhetschefen ansvarade för att OLP får rätt 

förutsättning, samtidigt som SSK som delegerar ska säkerställa att OLP har fått dessa 

förutsättningar. Att ansvarsfördelning kan upplevas som oklar kunde bero på att ansvaret 

och lagar inte har reflekterats kring, och som beskrivet av Sjögren (2012) sällan reflekteras 

över så länge inte skuldkänslor upplevs. Vidare var det flertal av sjuksköterskorna som 

medgav att de inte hade reflekterat över lagar vad gällande delegering. 

Sjuksköterskorna som intervjuades för detta examensarbete hade gemensam enighet i att det 

var av ytterst svårt att göra en bedömning om huruvida lämplig OLP är för delegering. Vidare 

framgår att delegeringsbeslutet bör omprövas regelbundet. I dokumentet Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso-och 

sjukvården (2017) kan följande läsas: Verksamhetschefen ska ansvara för att besluten om 

delegering omprövas i nödvändig omfattning. Vidare framkommer det att MAS är ytterst 

ansvarig för delegeringar (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av 

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård, 1997). Precis som lagtexten är 

tolkningsbar gällande ansvarsfördelningen av delegerade HSL-insatser framkommer 
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varierande åsikter i resultatet i detta examensarbete om vem som egentligen ansvarar för 

lämplighetsbedömning och uppföljning – för att säkerställa en säker vård. 

I skriften Säker Vård (Svensk Sjuksköterskeförening, et al., 2016) poängteras vikten av 

standardiserade arbetsmodeller i informationsöverföringen för att säkerställa en god och 

säker vård. Det kunskapstest som framkommer i examensarbetets resultat, som används vid 

delegeringstillfället bidrar således till en säkrare vård. I samma skrift framkommer tre olika 

kunskapsgrunder där tekniska färdigheter beskriver den kunskap som tillges under 

grundutbildningen inom professionen. Dels framkommer en bristande utbildning inom 

delegeringsfrågor hos SSK inom tidigare forskning, dels framkommer en bristande förståelse 

och kunskap om OLP:s tekniska färdigheter vilket har beskrivits ha påverkat förutsättningar 

att bedöma OLP:s lämplighet i att motta en delegerad HSL-insats. Den icke-teoretiska 

kunskapen, där hela teamets kunskapsresurser tillgodoses framkommer genom den 

beskrivna delegeringsflödesmodellen i resultatet. Framförallt förmedlas SSK:s kunskap till 

OLP, men OLP ger verbal och icke-verbal feedback tillbaka till SSK som möjliggör en korrekt 

lämplighetsbedömning. Vidare fanns önskan om att förmedla och bygga upp den kliniska 

blicken, eller den så kallade magkänslan hos OLP för att på så sätt kunna använda OLP som 

ett verktyg i informationsöverföringen mellan patient och SSK. 

6.2.5 Kliniska implikationer och förslag på vidare forskning 

Även om resultatet är snarlikt det som framkommit tidigare inom ämnet så finns det några 

distinkt olika aspekter. Resultatet förstärker och bekräftar tidigare fynd och bidrar med nya 

kunskap som kan användas till förändringsarbetet i det kliniska omvårdnadsarbetet, och i 

synnerhet till vidareutvecklingen av delegeringsprocessen i kommunal hälso- och sjukvård. 

Den modell som växt fram under detta examensarbete behövs studeras vidare och möjligen 

appliceras som en modell för att delegera ansvarsfullt och reflekterande för att på så sätt 

skapa en säkerhetsmedvetenhet för att uppnå en säkrare vård. Det framkommer i resultatet 

att det finns brister i klinisk praxis med rum för förbättringsarbete. Främst är det SSK:s 

oklara ansvar som ligger till grund för problematiken och bristen i OLP:s förkunskap i att 

förvalta SSK:s kliniska blick. Att SSK frikopplats från styrning av organisationen genom en 

egen sjuksköterskechef skapar förutsättningar att fortsätta driva frågor kring att förbättra 

patientsäkerheten och delegeringsprocessen utan allt för står påverkan av organisationen. 

Under intervjuerna framkom det att informanterna inte reflekterade så mycket över sitt 

personliga ansvar vid delegering. För att bringa klarhet i ansvarsfrågan skulle en 

begreppsanalys av ansvar vid delegering rekommenderas och delegeringsflödesmodellen 

introduceras för att skapa medveten reflektion kring ämnet.  

En fråga som har dykt upp är huruvida så många SSK inte gör en uppföljning på delegeringar 

och förlitar sig på att avvikelser ska avgöra om det går bra för den som mottar delegering 

eller inte, i synnerhet då det även framkommer att avvikelser sällan skrivs. Det är en paradox 

som trivialiserar patientsäkerheten. Speciellt då det inte finns ett varningssystem som varnar 

när en delegering är på väg att gå ut, varför finns inte detta? En annan fråga är som dykt upp 

är att signeringslistorna inte kontrolleras regelmässigt av SSK. Kan detta förbättras genom 

digitala signeringslistor? Vidare finns det tankar på huruvida den kommunala hälso- och 
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sjukvården är uppbyggd, med allt för stor belastning för delegeringar. Kanske skulle det finns 

fler årliga träffar i grupp där SSK håller en form av utbildning för OLP för att stärka och 

utveckla OLP så att kvaliteten ökar inom organisationen för en säker vård. Detta skulle 

samtidigt fungera som ett alternativt tillfälle för uppföljning av delegeringar och 

uppfräschning av riktlinjer för delegering. 

Som ett bifynd till examensarbetets datainsamling noterades en trend i längden på 

intervjuerna i jämförelse i hur länge SSK hade jobbat på den aktuella arbetsplatsen. Längsta 

intervjuerna var på 41 minut vardera där SSK hade båda varit verksamma mindre än 1 år. 

Tredje längsta intervjun var på 40 minuter, där SSK varit verksam 1 år. De två kortaste 

intervjuerna var mellan 14 och 15 minuter och informanterna hade varit verksamma mellan 

7–8 år på den aktuella arbetsplatsen. Detta väcker frågan om SSK som arbetat länge på 

samma arbetsplats blir mer koncist och effektiv vid samtal, så som vid en intervju. Vidare 

forskning av detta bifynd är av intresse. 

6.3 Etikdiskussion  

Innan examensarbetet genomfördes skickades en etisk ansökan in till 

etikgranskningsnämnden på Mälardalens högskola för att få en oberoende granskning av 

examensarbetets etiska överväganden. Utdrag av denna ansökan finns som bilaga 4 i detta 

examensarbete. För att skydda medlemmarna i etikgranskningsnämnden har 

personuppgifterna lyfts bort ur bilagan. En fullständig ansökan finns arkiverad på 

Mälardalens högskola med diarienummer 2018/0635. 

Genom det utskick som gjordes inför intervjuerna och i samband med att intervjuerna ägde 

rum, informerades informanterna om studiens forskningsetiska överväganden som 

beskrivits under rubriken med samma namn tidigare i detta examensarbete. Utgångspunkten 

för etiska överväganden hämtades från vetenskapsrådets (2002) folder om forskningsetiska 

principer. Genom att följa upp informationen från utskicket i samband med intervjun 

säkerställdes det att informationen uppfattat som det var syftat till, och genom att 

samtyckesblanketten signerades godkände informanten sitt frivilliga deltagande med rätt att 

avsluta om så önskade. Bakgrundsfrågor och personuppgifter så som namn, ålder, år inom 

yrket och år på aktuell arbetsplats spelades aldrig in för att undvika att den typen av uppgift 

kunde kopplas till den data som framkom under intervjun. Intervjuerna kodades från 1–6 där 

numren slumpades fram med tärning för att undvika en logisk nummerföljd enbart för att 

försvåra spårbarheten och möjligheten till att identifiera kollegor som deltagit. 

Bakgrundsfrågorna kodades på samma sätt, och kodnyckel skapades med papper och penna, 

och sparades i ett kuvert på säkert ställe. Endast intervjuaren hade tillgång till kodnyckeln. I 

intervjuerna förekommer information som kan härledas till specifik informant och 

arbetsplats. Den typen av information har utelämnats i detta examensarbete för att 

säkerställa anonymitet. Vidare har presentationen av varje informant i tabell 1 under rubrik 

4.2 urval begränsats för att bidra till anonymiteten även om den informationen är tillräcklig 

för att informanten ska kunna identifiera sig själv.  
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Genomgående i examensarbetets samtliga moment har en hög grad av följsamhet till arbetets 

forskningsetiska överväganden erhållits. Inga tänkbara förändringar föreslås.  
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7 SLUTSATS 

Slutsatsen av detta examensarbete är att delegeringsprocessen är komplex med oklar 

ansvarsbild. SSK ansvarar för att patienten i slutänden får god och säker vård även om det är 

helg, kväll eller sjukdomsfall i personalgruppen. Genom detta examensarbete kan 

delegeringens komplexitet förmedlas och eventuellt bidra till ökad förståelse hos OLP för 

SSK:s situation, samtidigt som examensarbetet kan bidra till att lugna nerverna på SSK som 

befinner sig mitt uppe i delegeringsprocessernas virrvarr. Examensarbetet kan vidare skicka 

signaler till omvårdnadsprofessionen genom att väcka tankar kring hur delegeringsprocessen 

ytterligare kan stärkas och skapa en fortsatt diskussion för att uppnå en samsyn kring 

uppföljningar av delegerade HSL-insatser.  

 

 

- Inte så lätt att delegera (5) 



 

 

 

TACK 

Tack till alla er som gjort detta intressanta examensarbete möjligt. Framförallt vill vi tacka 

cheferna i verksamheten som givit oss möjligheten att utföra detta empiriska examensarbete, 

sjuksköterskorna som bidragit med erfarenheter och upplevelser till arbetet och handledarna 

för kursen, ni har alla varit till stor hjälp i utformandet av detta arbetet, och bidragit med 

ovärderlig kunskap.  

  



 

 

 

REFERENSLISTA 

Baddar, F., Salem, O., & Hakami, A. (2016). Nurse manager's attitudes and preparedness 

towards effective delegation in Saudi hospitals. Health Science Journal, 10(3), 1-10. 

Billhult, A. (2017). Kvantitativ metod och stickprov. In M. Henricson (Ed.), Vetenskaplig 

teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad (2:1 ed., pp. 99-110). 

Lund: Studentlitteratur. 

Bystedt, M., Eriksson, M., & Wilde-Larsson, B. (2011). Delegation within municipal health 

care. Journal Of Nursing Management, 19(4), 534-541. doi:10.1111/j.1365-

2834.2010.01202.x 

Craftman, A. G., von Strauss, E., Rudberg, S., & Westerbotn, M. (2013). District nurses' 

perceptions of the concept of delegating administration of medication to home care 

aides working in the municipality: a discrepancy between legal regulations and 

practice. Journal Of Clinical Nursing, 22(3/4), 569-578. doi:10.1111/j.1365-

2702.2012.04262.x 

Danielson, E. (2017). Kvalitativ forskningsintervju. In M. Henricsson (Ed.), Vetenskaplig 

teori och metod - från idé till eximination inom omvårdnad (pp. 143-154). Lund: 

Studentlitteratur. 

Delegering. (n.d.). In Nationalencyklopedin. Retrieved February 10, 2018 from: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/delegering. 

Edberg, A.-K., Törnquist, A., & Hansson, H. (2014). Sjuksköterskans roll som ledare inom 

kommunal vård och omsorg för äldre. In A. Ehrenberg, & L. Wallin (Eds.), 

Omvårdnadens grunder - ansvar och utveckling (2:1 ed., pp. 279-294). Stockholm: 

Studentlitteratur. 

Elgaard Sörensen, E. (2010). Teorin om interaktionell omvårdnadspraktik som referensram. 

In B. Bidstrup Jörgensen, & V. Östergaard Steenfeldt (Ed.), Omvårdnadsteori som 

referensram i forskning och utveckling (pp. 137-157). Stockholm: Liber. 

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced 

Nursing, 62(1), 107-115. doi:10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. In F. Friberg (Ed.), Dags för uppsats - 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (pp. 133-144). Lund: 

Studentlitteratur. 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education 

Today, 24, 105-112. doi:: 10.1016/j.nedt.2003.10.001 

Gransjö Craftman, A., Hammar, L. M., Strauss, E., Hillerås, P., & Westerbotn, M. (2015). 

Unlicensed personnel administering medications to older persons living at home: a 



 

 

 

challenge for social and care services. International Journal of Older People Nursing, 

10(3), 201-210. doi:10.1111/opn.12073 

Gransjö Craftman, Å., Grape, C., Ringnell, K., & Westerbotn, M. (2016). Registered nurses' 

experience of delegating the administration of medicine to unlicensed personnel in 

residential care homes. Journal Of Clinical Nursing, 25(21/22), 3189-3198. 

doi:10.1111/jocn.13335 

Hasson, F., McKenna, H. P., & Keeney, S. (2013). Delegating and supervising unregistered 

professionals: the student nurse experience. Nurse Education Today, 33(3), 229-235. 

doi:10.1016/j.nedt.2012.02.008 

Henricson, M. (2017). Diskussion. In M. Henricson (Ed.), Vetenskaplig teori och metod - 

från idé till examination inom omvårdnad (2:1 ed., pp. 411-420). Lund: 

Studentlitteratur. 

Henricson, M., & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. In M. Henricson (Ed.), Vetenskaplig 

teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad (2:1 ed., pp. 111-119). 

Lund: Studentlitteratur. 

Hälso- och sjukvårdslag. (SFS 2017:30). Retrieved from 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

Henricson, M. (2017). Diskussion. In M. Henricson (Ed.), Vetenskaplig teori och metod - 

från idé till examination inom omvårdnad (2:1 ed., pp. 411-420). Lund: 

Studentlitteratur. 

Kærnested, B., & Bragadóttir, H. (2012). Delegation of registered nurses revisited: attitudes 

towards delegation and preparedness to delegate effectively. Nordic Journal Of 

Nursing Research & Clinical Studies / Vård I Norden, 32(1), 10-15. 

Karlsson, E. (2017). Informationssökning. In M. Henricson (Ed.), Vetenskaplig teori och 

metod - från idé till examination inom omvårdnad (2:1 ed., pp. 81-97). Lund: 

Studentlitteratur. 

Karolinska Institutet. (n.d.). Nurse Administrators. Retrieved February 28, 2018, from 

https://mesh.kib.ki.se/term/D009718/nurse-administrators 

Lee, C. Y., Beanland, C., Goeman, D., Johnson, A., Thorn, J., Koch, S., & Elliott, R. (2015). 

Evaluation of a support worker role, within a nurse delegation and supervision model, 

for provision of medicines support for older people living at home: the workforce 

innovation for safe and effective (WISE) medicines care study. BMC Health Services 

Research, 15(1), 1-11. doi:10.1186/s12913-015-1120-9 

Patientsäkerhetslag. (SFS 2010:659). Retrieved from 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659 



 

 

 

Polit, D., & Beck, C. T. (2017). Nursing Research - generating and asessing evidence for 

nursing practice (10 ed.). New Tork: Wolters Kluwer. 

Rosberg, S. (2016). Fenomenologi. In M. Granskär, & B. Höglund-Nielsen (Eds.), Tillämpad 

kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (pp. 109-133). Lund: Studentlitteratur. 

Sjögren, R. (2012). Ansvar. In L. Wiklund Gustin, & I. Bergbom (Eds.), Vårdvetenskapliga 

begrepp i teori och praktik (pp. 350-360). Lund: Studentlitteratur. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom 

hälso- och sjukvård och tandvård. (SOSFS 1997:14). Retrieved from 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer1997/1997-10-14 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i 

hälso-och sjukvården. (HSLF-FS 2017:37). Retrieved from 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20604/2017-5-

2.pdf 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso-

 och sjukvården. (SOSFS 2000:1). Retrieved from 

https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/NLS/Socialstyrelsen-1.pdf 

Svensk sjuksköterskeförening. (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 

Svensk sjuksköterskeförening. 

Svensk sjuksköterskeförening. (2015). Kärnkompetenser. Retrieved April 14, 2018, from 

Svensk sjuksköterskeförening: https://www.swenurse.se/Utanfor-

strukturen/karnkompetenser/ 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska Läkarsällskapet, Fysioterapeuterna, Sveriges 

Arbetsterapeuterna, Dietisternas Riksförbund, & Sveriges Tandläkarförbund. (2016). 

säker vård – en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner. Retrieved April 

14, 2018 from Svensk Sjuksköterskeförening: 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kvalitet-

publikationer/saker-vard_2016.pdf 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Yoon, J., Kim, M., & Shin, J. (2016). Confidence in delegation and leadership of registered 

nurses inlong-term-care hospitals. Journal of Nursing Management, 24(5), 676-685. 

doi:10.1111/jonm.12372 

Young, H. M., Farnham, J., & Reinhard, S. C. (2016). Nurse delegation in home care. Journal 

Of Gerontological Nursing, 42(9), 7-15. doi:10.3928/00989134-20160811-04



 

1 

 

BILAGA 1A. LITTERATURSÖKNING 

Artiklarna som använts till att beskriva tidigare forskning söktes fram genom två olika 

sökningar i databaserna CINAHL Plus och PubMed, se bilaga 1B - sökhistorik och sökmatris 

för en fullständig beskrivning. Den första sökningen gjordes med följande söksträng i 

sökfältet för grundsökning:  

(Delegation OR ”Delegation of Authority” OR ”Professional Delegation”) AND (”Nurse 

Attitudes” OR experience OR attitude) NOT dental.  

I sökningen gjordes följande begränsningar: artikeln skulle vara skriven på engelska, 

publicerad under de senaste 5 åren (2013–2018) och deltagarna skulle vara vuxna vilket 

innebar 18 år eller äldre. I databasen CINAHL Plus fick sökningen 21 antal träffar, varav 10 

abstrakt lästes och 7 artiklar valdes ut till bakgrunden. Genom att använda samma söksträng 

i PubMed gav söknigen 27 träffar, varav 11 abstrakt lästes. De 3 artiklar som befanns 

intressanta ingick redan i resultatet av sökningen som genomförts i CINAHL Plus. 

Den andra sökningen genomfördes med samma begränsningar som den första sökningen 

men med följande söksträng i sökfältet för grundsökning: 

 "Health Personnel, Unlicensed" AND ("Drug Administration" OR delegation) 

Termerna till den andra sökning togs fram genom att kombinera huvudrubriker, så kallade 

”CINAHL Heading” från en artikel som tagits fram genom den sekundära sökningen 

beskriven i nästa stycke. Sökningen gjordes i CINAHL Plus och fick 48 träffar, varav 3 

abstrakt lästes och 2 artiklar valdes ut. Begränsningarna var samma som vid första 

sökningen. Motsvarande söksträng gick inte att använda för en sökning i PubMed. Sökningen 

resulterade i ”Quoted phrase not found” då ”CINAHL Heading” är specifika huvudrubriker 

för CINAHL Plus. 

Den sista artikeln som inkluderats i bakgrunden valdes ut genom en sekundär sökning. 

Artikeln söktes fram under en tidigare kurs, och är intressant för examensarbetet. Artikeln 

återfanns inte i tidigare sökningar då artikeln är publicerad 2012, och således hamnat utanför 

begränsningarna i sökningen. Ingen nyare forskning återfanns med samma fokus varpå 

artikeln använts.  
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BILAGA 1B. SÖKHISTORIK OCH SÖKMATRIS 

Tabell 1: Sökträffar för sökning 1 och 2 i CINAHL Plus och PubMed (180124). Tillvägagångssättet i tabellen enligt Karlsson (2017, p. 93) 

 Sökning 1 CINAHL Plus PubMed   Sökning 2 CINAHL Plus PubMed 

#1 
Delegation OR ”Delegation of Authority” 
OR ”Professional Delegation” 

2 437 2 771 
 

#1 "Health Personnel, Unlicensed" 1 275 - 

#2 
”Nurse Attitudes” OR experience OR 
attitude 

442 602 
1 037 
494 

 
#2 

"Drug Administration" OR 
delegation 

6 084 - 

 #1 AND #2 323 478   #1 AND #2 508 - 

 NOT dental 310 410  Språk Engelska 508 - 

Språk Engelska 300 368  År Senaste 5 åren 49 - 

År Senaste 5 åren 91 85  Typ Academic journal 18 - 

Ålder +19 år 21 27 

Tabell 2: Sökmatris för sökning 1 i CINAHL Plus och PubMed (180124) 

Databas Sökord Begränsningar 
Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext 

CINAHL Plus, 
180124 

(Delegation OR ”Delegation of Authority” OR ”Professional Delegation”) 
AND (”Nurse Attitudes” OR experience OR attitude) NOT dental 

Engelska, publicerade senaste 5 
åren, ålder +19 år 

21 10 7 

PubMed, 
180124 

(Delegation OR ”Delegation of Authority” OR ”Professional Delegation”) 
AND (”Nurse Attitudes” OR experience OR attitude) NOT dental 

Engelska, publicerade senaste 5 
åren, ålder +19 år 

27 11 3*  

CINAHL Plus, 
180124 

"Health Personnel, Unlicensed" AND ("Drug Administration" OR 
delegation) 

Engelska, publicerade senaste 5 
åren 

49 3 2 

PubMed, 
180124 

Söktermer saknas i PubMed motsvarande denna sökning Engelska, publicerade senaste 5 
åren 

- - - 

* Tre artiklar funna, varav samtliga återfinns i sökningen i CINAHL Plus 

.
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BILAGA 2. KVALITETSGRANSKNING 

Tabell 1: Kvalitetsgranskning med inspiration från Friberg (2012). 

Artiklar Finns det en 
tydlig problem-
formulering? 

Finns det ett 
tydligt syfte 
formulerat? 

Är urvalet 
tydligt 
beskriven? 

Är metoden 
bra 
beskriven? 

Finns det en 
tydlig 
metoddiskussion? 

Finns det en 
tydlig 
datainsamling? 

Finns det en 
tydlig 
dataanalys? 

Svarar 
resultatet 
på syftet? 

Argumenterar 
författarna 
om 
resultatet? 

Finns det 
några etiska 
resonemang? 

1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2 Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

4 Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

5 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

6 Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

7 Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej 

8 Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

9 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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BILAGA 3. ARTIKELMATRIS 

Tabell 1: Artikelmatris för artiklar använda i bakgrunden. Tabellen är sorterad i alfabetisk ordning utifrån titel på artiklarna. 

Artikelinfo Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 

Nr. 1 
 
Titel 
Confidence in delegation and 
leadership of registered nurses in 
long-term-care hospital 
 
Författare 
Yoon, Kim, Shin 
 
Tidskrift 
Nursing leadership and 
delegation 
 
Årtal 
2016 
 
Land 
Korea 

Perspektiv 
Sjuksköterskeperspektiv 

Problem 
Befolkningen åldras och behovet 
av sjuksköterskor på 
långvårdsavdelningar ökar 
samtidigt ökar behovet av 
samarbetet mellan 
sjuksköterskor kring delegering 
och ledarskap. 
 
Syfte 
Att undersöka sambandet mellan 
sjuksköterskans förtroende/tillit 
till att delegera arbetsuppgifter 
och ledarskap. 

Metod 
Deskriptiv korrelationsstudie via 
formulär utifrån ”Confidence and 
Intentto Delegate Scale” och 
Multifactor Leadership 
Questionnaire. 
 
Urval 
199 registrerade sjuksköterskor 
på 13 långvårdsavdelningar 

Resultat 
Sjuksköterskors förtroende i att 
delegera ökade med längre 
jobberfarenhet, och ännu mer i 
kombination med vidare-
utbildningar. Sjuksköterskor med 
transformellt ledarskap hade 
vidare ännu högre trygghet i att 
delegera.  

Diskussion 
Meningsfull jobberfarenhet var 
en förutsättning för att utveckla 
ledarskap. 
 
Fler studier måste göras för att 
hitta ett samband mellan 
jobberfarenhet och trygghet i 
delegeringar.  
 
Transformella ledarstilar hos 
sjuksköterskorna skapade 
förutsättningar för 
delegeringsmottagarna. 
Sjuksköterskorna kunde se vad 
de behövde hjälp med och hjälpa 
att utveckla dem.  
 

Nr. 2 
 
Titel 
Delegating and supervising 
unregistered professionals: The 
student nurse experience 
 
Författare 
Hasson, McKenna och Keeney 
 
Tidskrift 
Nurse Education Today 
 
Årtal 
2013 
 
Land 
Storbritannien 
 

Perspektiv 
Sjuksköterskestudentperspektiv  

Problem 
Vården har förändrats och till 
följd av detta är kravet större på 
sjuksköterskorna att ha kunskap 
om delegering till och 
övervakning av olegitimerad 
personal.  
 
Syfte 
Beskriva sjuksköterskestudenters 
arbete tillsammans med 
sjukvårdsassistenter och hur det 
påverkar deras lärande.  

Metod 
Sekventiell transformativ mixad 
forskningsmetod i två faser. 
 
Fas 1 genomfördes genom 
fokusgrupper och intervjuer och 
fas 2 via semistrukturerade 
frågeformulär. 
 
Urval 
45 studenter deltog i fas 1 och 
662 deltog i fas 2.  

Resultat 
Sjuksköterskeutbildning ger inte 
tillräckligt mycket praktiskt 
kunskap för att arbeta kliniskt, 
och rädslan att skapa konflikt vid 
delegering höll studenterna 
tillbaka.  

Diskussion 
Som tidigare forskning har visat 
att sjuksköterskeutbildningar 
inte förbereder studenter styrker 
även denna studie det.  
 



 

5 

 

Artikelinfo Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 

Nr. 3 
 
Titel 
Delegation of registered nurses 
revisited: attitudes towards 
delegation and preparedness to 
delegate effectively 
 
Författare 
Kærnested och Bragadóttir 
 
Tidskrift 
Nordic Journal Of Nursing 
Research & Clinical Studies / 
Vård I Norden 
 
Årtal 
2012 
 
Land 
Island 

Perspektiv 
Sjuksköterskeperspektiv 

Problem 
I takt med att kraven på 
sjuksköterskan ökar, ökar också 
behovet att delegera för att 
fokusera på professionella 
sjuksköterskeaktiviteter.  
 
Syftet 
Undersöka attityder till 
delegering hos sjuksköterskor. 
 
 

Metod 
Beskrivande korrelations-studie 
genom frågeformulär. 
 
Urval 
Utskick till alla 96 legitimerade 
sjuksköterskor på 5 olika 
akutenheter. 
 
Analys 
Variationsanalys (envägs ANOVA) 

Resultat 
Trots att ungefär 80% av 
deltagarna menade att de ofta 
får arbeta i högt tempo, och 75% 
alltid har för mycket att göra, 
svarade 93% av alla att de är 
nöjda med sitt jobb… 
 
… Samtidigt var det många som 
menade att de spenderar för 
mycket tid på arbetsuppgifter 
som kan delegeras bort och var 
positiva till delegering men att 
det finns rum för förbättring. 
 
Över 20% av deltagarna svarade 
att den delegerade personalen 
inte följde deras instruktioner 
och att mer skulle delegeras ifall 
de kunde sköta sina 
arbetsuppgifter. 
 
Fler än 40% vad oroliga för att de 
ska framstå som lata som 
delegerade.  

Diskussion 
Resultatet indikerar att det finns 
bristande förtroende, samarbete 
och kommunikation när det 
kommer till delegering. 
 
Resultatet är någorlunda 
motsägelsefull där bara 47% 
deltagarna svarade att de alltid 
spenderade mycket tid på 
arbetsuppgifter som generellt 
borde delegeras. 35% var osäkra 
vilka uppgifter de skulle delegera 
och en av fyra var osäker vad 
gällande lagar och regleringar vid 
delegering. 
 
Många av sjuksköterskorna ville 
ha mer utbildning i att delegera 
samtidigt som de även var 
bekväma i att delegera.  
 

Nr. 4 
 
Titel 
Delegation within municipal 
health care 
 
Författare 
Bystedt, Eriksson och Wilde-
Larsson 
 
Tidskrift 
Journal of Nursing Management 
 
Årtal 
2011 
 
Land 
Sverige 

Perspektiv 
Sjuksköterskeperspektiv 

Problem 
En ökning av äldre patienter med 
multi-sjukdomar leder till behov 
att fördela sjuksköterskans 
resurser mer effektivt. Detta 
leder bland annat till delegering 
till personal som saknar formell 
kunskap.   
 
Syfte 
Att beskriva sjuksköterskors 
upplevelse av delegering. 

Metod 
Kvalitativ, med fenomenologiskt 
ansats. 
 
Urval 
Två kommuner utsågs och en 
huvudsköterska från varje 
kommun listade alla 
sjuksköterskor där 12 stycken 
valdes ut, med krav att ha 
erfarenhet av delegering. 
 
Analys 
Analys genom Alexanderssons 
fyrstegs-process  

Resultat 
Att delegera anses som ett måste 
för att få en fungerande 
organisation. Tre områden 
ringades in: legitimerade 
Sjuksköterskans arbets-situation, 
relationen till vårdpersonalen 
och patienterna. 

Diskussion 
Sjuksköterskans syn på 
delegering påverkas av sin 
arbetsbelastning, typ av 
patienter och relationen till sina 
kollegor.  
 
Sjuksköterskan måste få tid för 
att handleda den olegitimerade 
personalen. 
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Artikelinfo Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 

Nr. 5 
 
Titel 
District nurses’ perceptions of 
the concept of delegating 
administration of medication to 
home care aides working in the 
municipality: A discrepancy 
between legal regulations and 
practice 
 
Författare 
Craftman, von Strauss, Rundberg 
och Westerbotn 
 
Tidskrift 
Journal of Clinical Nursing 
 
Årtal 
2012 
 
Land 
Sverige 
 

Perspektiv 
Distriktsjuksköterskeperspektiv 

Problem 
Enligt en tidigare studie är det 
vanligaste misstaget hos 
olegitimerad personal att dela ut 
fel medicin. Författarna vill 
därför göra en studie på 
distriktssjuksköterskors 
perspektiv och hur det ser ut 
med delegering.  
 
Syfte 
Att beskriva 
distriktssjuksköterskors 
perspektiv av konceptet att 
delegera medicinadministrering 
till olegitimerad personal i 
kommunal socialvård.  

Metod 
Deskriptiv kvalitativ studie 
 
Semistrukturerade intervjuer och 
en innehållsanalys.  
 
Urval 
20 distriktssjuksköterskor från 
primärvården / vårdcentraler 

Resultat 
Lagarna och praktik fungerar inte 
så bra ihop i verksamheter till 
följd av tidsbrist. 
 
Det ansågs viktigt med 
kontinuerlig kommunikation 
mellan distriktssköterskorna och 
de som mottagit en delegering. 
De försökte göra sig tillgängliga 
för dem.  

Diskussion 
Då DSK vill arbeta närmare den 
olegitimerade personalen skulle 
det underlätta om både 
professionerna var styrda av 
samma myndighet.  
 
DSK vill ha bättre koll på de som 
mottagit en delegering men 
ansvaret är för stort när 
professionerna är så separerade.  

Nr. 6 
 
Titel 
Evaluation of a support worker 
role, within a nurse delegation 
and supervision model, for 
provision of medicines support 
for older people living at home: 
The Workforce Innovation for 
Safe and Effective (WISE) 
Medicines Care study 
 
Författare 
Lee, Beanland, Goeman, 
Johnson, Thorn, Koch och Elliott 
 
Tidskrift 
BMC Health Services Research 
 
 

Perspektiv 
Blandstudie med patient- 
sjuksköterske- och 
vårdpersonalperspektiv  
 
Teoretisk modell 
WISE-modellen 

Problem 
Fler sjuka och ökat antal äldre 
leder till fler insatser från 
sjuksköterska. 
 
Syfte 
Syftet var att se om WISE 
modellen kunde öka antalet 
läkemedels-administrerande 
besök av olegitimerad personal. 
 
Även att utvärdera den utökade 
rollen för den olegitimerade 
personalen utifrån upplevelser 
från bl.a. sjuksköterskorna. 

Metod 
En prospektiv före – efterstudie. 
Blandstudie av kvalitativ/ 
kvantitativ ansats. 
 
Vårdpersonalen fick utbildning i 
läkemedels-administration 
medan sjuksköterskorna fick 
utbildning i bl.a. delegering och 
handledning. 
 
Urval 
Patienter, sjuksköterskor och 
vårdpersonal valdes ut. 
 
Analys 
Kvantitativ analys: Chi2 

 

Kvalitativ analys: Beskrivande 
innehållsanalys  

Resultat 
Sjuksköterskorna kunde fokusera 
på patienterna med mer 
komplext vård-behov. Tilliten till 
olegitimerade personalen ökade.  
 
Antalet tillbud minskade från 29 
till inga alls. 

Diskussion 
Genom WISE modellen minskade 
antalet dubbel-besök då 
sjuksköterskan inte behövde åka 
ut på besök som endast 
handlade om läkemedels-
administrering. 
 
Detta minskar även bortkastad 
tid i resväg.  
 
Delegeringen tyder inte på ökat 
antal tillbud.  
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Artikelinfo Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 

Årtal 
2015 
 
Land 
Australien 

Nr. 7 
 
Titel 
Nurse Delegation in Home Care – 
Research Guiding Policy Change 
 
Författare 
Young, Farnham och Reinhard 
 
Tidskrift 
Journal of Gerontological nursing 
 
Årtal 
2016 
 
Land 
USA 

Perspektiv 
Blandstudie med sjuksköterske-, 
assistent-, administratörs- och 
brukarperspektiv.  
 

Problem  
Brist på tillgänglighet av 
relevanta tjänster för att bli 
vårdad i hemmet kan tvinga 
patienterna att flytta till 
boenden, ett val som är 
kostsamt.  
 
Syfte 
Framkommer inget tydligt syfte 
men artikeln syftar till att 
beskriva en utvärdering om ett 
projekt om delegering i 
hemsjukvård.  

Metod 
Kvantitativ studie utifrån 
strukturerade fokusintervjuer, 
observationer och genomgång av 
dokument. 
 
Urval 
176 sjuksköterskor, 49 
assistenter, 54 administratörer 
och 44 brukare deltog i studien. 

Resultat 
Patienterna upplevde större 
livskvalitet och positiv effekt till 
deras hälsa, och vårdgivare 
upplevde ökat andrum.  
 
 

Diskussion 
Precis som med det tidigare 
pilotprogrammet var patienterna 
och brukarna nöjda över 
programmet men inte 
sjukvårdspersonalen.  
 
Innan programmet var 1 av 5 
arbetsuppgifter som delegerats 
inte utförda.  

Nr. 8 
 
Titel 
Nurse Manager’s Attitudes and 
Preparedness towards Effective 
Delegation in Saudi Hospitals 
 
Författare 
Baddar, Salem och Hakami 
 
Tidskrift 
Health Science Journal 
 
Årtal 
2016 
 
Land 
Saudi Arabia 

Perspektiv 
Ledningssjuksköterskor 

Problem och syfte 
Få studier finns om delegeringar 
och det växande behovet av 
sjuksköterskor ökar, därför 
behöver ledande sjuksköterskor 
mer avlastning i form av 
delegering för att hinna med sina 
administrativa uppgifter.  
 
 
 
Syfte 
Att bedöma ledande 
sjuksköterskas attityd och 
beredskap för effektiv delegering 

Metod 
Kvantitativ deskriptiv 
korrelationsstudie  
 
Urval 
397 ledningssjuksköterskor 
deltog från två olika sjukhus i 
Saudi Arabia. 

Resultat 
Majoriteten av deltagarna var 
osäkra om sin attityd mot 
delegeringar men de var i behov 
av att förbättra sina färdigheter. 
Bristen på självsäkerhet och tillit, 
speciellt från yngre 
sjuksköterskor och de med 
mindre efarenhet.  

Diskussion 
Artikeln har ingen diskussion, 
utan övergår direkt till slutsats. 
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Artikelinfo Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 

Nr. 9 
 
Titel 
Registered nurses’ experience of 
delegating the administration of 
medicine to unlicensed 
personnel in residential care 
homes 
 
Författare 
Craftman, Grape, Ringnell och 
Westerbotn 
 
Tidskrift 
Journal of Clinical Nursing 
 
Årtal 
2016 
 
Land 
Sverige 

Perspektiv 
Sjuksköterskeperspektiv 

Problem 
Sjuksköterskors bristande tid för 
arbetsuppgifter har lett till att 
allt fler delegeringar måste ske. 
Därav vikten att undersöka om 
detta sker patientsäkert och 
kvalitativt.  
 
Syfte 
Beskriva legitimerade 
sjuksköterskors erfarenheter i 
sammanhanget av delegering av 
administrering av läkemedel till 
olegitimerad i hemtjänst. 
 

Kvalitativ induktiv deskriptiv 
studie 
 
Metod 
Inspelade semistrukturerade 
intervjuer med 18 legitimerade 
sjuksköterskor och  
 
Urval 
18 sjuksköterskor på vårdhem. 
 
Analys 
tolkad via manifest 
innehållsanalys  

Resultat 
Legitimerade sjuksköterskor fann 
organisationen mindre 
stöttande. Delegations kontexten 
upplevdes som en gråzon - regler 
och regulatorer var inte i linje 
med förväntningarna från 
verksamheten.  

Diskussion 
Många sjuksköterskor såg ett 
samband att delegera, och högt 
arbetstempo men också som en 
ekonomisk lösning från 
organisationen med syftet att 
organisationen ska ha så få 
sjuksköterskor som möjligt.  
 
Frågan är hur fria sjuksköterskor 
är i sin position med 
personansvar att delegera och 
utfallet? 
 
Undersökningen visar att 
sjuksköterskors personliga och 
professionella val att neka 
delegering kan reflektera tillbaka 
på dem negativt för att det ökar 
arbetsmängden hos andra 
kollegor.  

Nr. 10 
 
Titel 
Unlicensed personnel 
administering medications to 
older persons living 
at home: a challenge for social 
and care services 
 
Författare 
Craftman, Hammar, von Strauss, 
Hillerås och Westerbotn 
 
Tidskrift 
International Journal of Older 
people Nursing 
 
Årtal 
2014 
 
Land 
Sverige 

Perspektiv 
Olegitimerad personal / 
hemsjukvårdsassistenters 
perspektiv 

Problem 
Ökad medellivs-längd och 
stramare budget tillsammans 
med personalbrist leder till 
delegeringar till bekostnad av 
den personcentrerade vården.  
 
Syfte 
Undersöka hur olegitimerad 
personal förstår delegering av 
läkemedelsadministrering för 
äldre.  
 
 

Metod 
Intervjuer i totalt fyra 
fokusgrupper 
 
Urval 
19 hemsjukvårdsassistenter. 
 
Analys 
Kvalitativ innehållsanalys 

Resultat 
Delegerad personal fortsätter att 
dela mediciner efter utgången 
delegering. 

Diskussion 
Att acceptera en delegering som 
olegitimerad personal ifrågasatts 
aldrig, utan var en generell 
arbetsuppgift även om den 
delegerade inte hade någon 
kunskap om medikamenten och 
dess administrering. 
 
Fanns inget intresse hos 
deltagarna om 
delegeringsunderlaget. Detta 
väckte tankar om hur den 
nuvarande delegeringen är 
patientsäker. Samtidigt som 
sjuksköterskorna måste delegera 
för att hinna med sina 
arbetsuppgifter i tid.  
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1. Plats/er där projektet skall genomföras (ange inrättning/ar, institution/er, klinik/er):  

Inbjudan planeras att skickas till områdeschef för vård och omsorg i Eskilstuna kommun, enhetschef 
för hemsjukvård i Eskilstuna samt till sjuksköterskechef på vård- och omsorgsförvaltningen i 
Katrineholms kommun för att där igenom få kontakt med legitimerade sjuksköterskor som arbetar 
med att delegera hälso- och sjukvårdsinsatser (HSL-insatser) till undersköterskor.  

2. Forskningsproblemet i ett övergripande sammanhang:  

Brist på sjuksköterskor och ökat behov av avancerad vård leder till att HSL-insatser delegeras till 
undersköterskor i allt större utsträckning. De insatser som delegeras, som menas i detta 
examensarbete är administrering av läkemedel, ge ögondroppar, insulin eller ombesörja 
såromläggningar, stödstrumpor eller sondmatning (Edberg, Törnquist, & Hasson, 2014). Tidigare 
studier visar på att delegeringar sker för att organisationen ska fungera samt kompensera för 
personalbrist och hög arbetsbelastning. Detta leder till att personal som saknar reell kompetens 
delegeras till att utföra HSL-insatser, trotts att det många gånger visats vara skadligt för patienten. 
För att patienterna inte ska utsättas för ett onödigt lidande och för att undvika vårdskada är det 
viktigt att delegerade uppgifter inte utgör ett hot mot patientsäkerheten. Därav är det av vikt att 



 

 

sjuksköterskan reflekterar över vilket ansvar denne har när hen delegerar hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. 

3. Tidigare redovisade resultat inom problemområdet (max 300 ord):  

Som sjuksköterska är det en förutsättning och nästan obligatoriskt att delegera HSL-insatser till 
olegitimerad personal för att klara av den vardagliga verksamheten och för att få en fungerande 
organisation (Gransjö Craftman, Grape, Ringnell, & Westerbotn, 2016). Kærnested och Bragadóttir 
(2012) beskrivs delegering som positivt i organisationen. 

Bystedt, Eriksson och Wilde-Larsson (2011) skriver att när patienterna är multisjuka och 
omvårdnaden mer komplicerade leder detta till att sjuksköterskans spetskompetens efterfrågas i 
stor omfattning och behovet av att delegera enklare arbetsuppgifter vidare till undersköterskor 
ökar. Likaså Lee, Beanland, Goeman, Johnson, Thorn, Koch och Elliott (2015) beskriver problemet 
med för få sjuksköterskor, och att sjuksköterskorna måste få mer att säga till om. I en studie gjord 
av Gransjön Craftman, Hammar, Strauss, Hillerås, och Westerbotn (2015) beskrivs det att 
delegering sker även om inte det kan anses patientsäkert på grund av bristfällig kunskap hos 
undersköterskorna och till följd av brist på sjuksköterskor. Bystedt et al. (2011) beskriver 
betydelsen av att få tid avsatt för mentorskap mellan legitimerad och olegitimerad personal för att 
minska bristen på kunskap och öka patientsäkerheten.  

Lee et al. (2015) diskuterar i sin studie att en bra utförd delegering avlastar sjuksköterskorna som 
istället kan fokusera på andra, mer komplicerade arbetsuppgifter där de i större utsträckning 
behövs. I Gransjö Craftmans et al. (2015) studie beskrivs svårigheter i att öka medvetandegraden 
hos undersköterskorna till följd av bristande intresse medan Yin Lee et al. (2015) beskriver en helt 
annan bild där personalens positiva attityd tycks vara central för en bra utförd delegering. 
Kærnested och Bragadóttir (2012) tar upp att där det förekommer misstro till olegitimerad personal 
är det enligt sjuksköterskan bättre att utföra uppgiften själv. Vidare framkommer det i studien att 
det för sjuksköterskan många gånger är oklart vad som gäller juridiskt vid delegering.  

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) framhåller patientsäkerheten som viktig, med syfte att 
förhindra uppkomst av vårdskada; all hälso- och sjukvårdspersonal ska bidra till att detta uppfylls. I 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) framgår det att det alltid ska finnas en medicinskt ansvarig 
sjuksköterska där sjukvård bedrivs med uppdrag att säkerställa god vård. 

4. Syfte och frågeställningar:  

Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av sitt ansvar vid delegering av hälso- och 
sjukvårdsinsatser inom kommunal hälso- och sjukvård.  

5. Redogör översiktligt för undersökningsproceduren, datainsamlingen, datas karaktär:  
(bifoga enkät, intervjuguide etc. samt informationsbrev* till forskningspersonerna).  

Genom semistrukturerade intervjuer kommer datainsamlingen till examensarbetet ske – se punk 6 
för urval. Totalt sex sjuksköterskor, från två olika kommuner i Mälardalen kommer att intervjuas. 
Plats för intervju väljas av informanten själv. Innan informanterna kontaktats har ett informerat 
samtycke och tillåtelse till att genomföra examensarbetets datainsamling inhämtats från 
verksamhetschef eller motsvarande för verksamheten – se punkt 8.  

Innan intervjun får informanten information om studiens syfte, vad det innebär att delta, hur data 
skyddas och att det är frivilligt att delta. Vidare kommer ljudupptagning att ske under intervjun för 
att underlätta dataanalysen, men det är fritt informanten att avstå ljudupptagning. Om inte 
ljudupptagning kan genomföras kommer anteckningar att föras vid intervjun. En samtyckesblankett 



 

 

kommer ligga till grund för informantens informerade samtycke. Informanten behåller en kopia på 
samtyckesblanketten. 

Intervjuerna kommer att genomföras av en av studenterna. Se bilaga för intervjuguide. 
Intervjuguiden kommer att testas på två sjuksköterskor innan datainsamlingen påbörjas. Två 
sjuksköterskor från verksamheterna kommer att få en specifik fråga till att delta i pilotintervju, och 
kommer att delges samma information som de sex informanterna som deltar i studiens 
datainsamling. 

Ljudupptagningen som gjorts under intervjun kommer att transkriberas och kodas, se punkt 7. En 
kvalitativ innehållsanalys kommer sedan att ligga till grund för analysen av datamaterialet. 

6. Hur görs urvalet av forskningspersoner?  

Verksamhetschef eller motsvarande på tre olika enheter kommer att kontaktas för att få 
kontaktuppgifter till legitimerade sjuksköterskor i verksamheterna. Kontaktpersonerna är 
områdeschef för vård och omsorg i Eskilstunas kommun, enhetschef för hemsjukvård i 
Eskilstuna samt till sjuksköterskechef på vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun. 

Inkluderingskriterier är att delegering av HSL-insatser till olegitimerad personal är en del av 
sjuksköterskans arbete. Vidare bör sjuksköterskan ha arbetat minst ett år i den aktuella 
verksamheten.  

7. Beskriv var och hur länge datamaterialet kommer att förvaras samt vem som har tillgång till 
datamaterialet:  

Ljudupptagningen kommer att skrivas ut i textform och kodas. Persondata och kodnyckel för 
identifiering av intervjumaterial kommer att skrivas ut på papper och sparas separat och frånskilt. 
Intervjumaterialet skrivas ut i pappersformat, samt sparas på ett lösenordskyddat USB-minne som 
förvaras i låst skåp. 

Ingen obehörig kommer att få ta del av materialet. De som kommer har tillgång till obearbetat 
datamaterial är författarna, handledare, opponenter, seminarieledaren samt examinatorn. 

Personuppgifter och kodnyckel kommer att förstöras när examensarbetet blivit godkänt. 

8. Beskriv hur och när informationen ges då forskningspersonen tillfrågas:  

Till att börja med kommer tre olika verksamhetschefer eller motsvarande att kontaktas för att få 
tillstånd till att få samla in data på arbetsplatsen. Verksamhetschef eller motsvarande kommer att 
ta del av examensarbetets upplägg muntligt samt skriftligt. Vid tillåtelse till att få genomföra 
examensarbetets datainsamling i verksamheten skriver verksamhetschef eller motsvarande under 
en samtyckesblankett med en kopia till verksamheten. Se bilaga informationsbrev verksamhet och 
samtycke verksamhet. Vid klartecken kommer vi att be om att få kontaktuppgifter till potentiella 
informanter. 

Därefter kontakt inkl. informationsbrev till informanterna där vi efterfrågar intresse i att delta i 
studien. Ett informationsbrev kommer att skickas ut via e-post eller brev innan en eventuell intervju 
genomförs för att uppfylla informationskravet. Se bilaga för informationsbrev till informanter.  

9. Beskriv vem som frågar, när detta sker och hur informerade samtycket dokumenteras:  

I samband med intervjun ska påbörjas kommer informerat samtycke inhämtas skriftligt av den som 
intervjuar, där det bland annat framkommer att det är frivilligt att delta med rätt att när som helst 
avbryta deltagande utan att ange skäl, och utan att detta påverkar informanten. Vidare kommer 



 

 

det att framgå att Ingen obehörig kommer att få ta del av informantens svar. 

Samma information kommer att finnas med i det utskick som skickas i förväg.  

10. Start för datainsamling:  

Efter godkänd etisk prövning har vi som mål att börja datainsamlingen.  

11. Referenslista (endast huvudreferenser):  

Bystedt, M., Eriksson, M., & Wilde-Larsson, B. (2011). Delegation within municipal health 
care. Journal Of Nursing Management, 19(4), 534-541. doi:10.1111/j.1365-
2834.2010.01202.x  

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative Content Analysis in Nursing Research: 
Concepts, Procedures and Measures to Achieve Trustworthiness. Nurse Education Today, 
24, 105-112. doi:: 10.1016/j.nedt.2003.10.001  

Gransjö Craftman, A., Hammar, L., Strauss, E., Hillerås, P., & Westerbotn, M. (2015). Unlicensed 
personnel administering medications to older persons living at home: A challenge for social 
and care services. International Journal of Older People Nursing, 10(3), 201-210.  

Gransjö Craftman, Å., Grape, C., Ringnell, K., & Westerbotn, M. (2016). Registered nurses' 
experience of delegating the administration of medicine to unlicensed personnel in 
residential care homes. Journal Of Clinical Nursing, 25(21/22), 3189-3198. 
doi:10.1111/jocn.13335  

Kærnested, B., & Bragadóttir, H. (2012). Delegation of registered nurses revisited: attitudes towards 
delegation and preparedness to delegate effectively. Nordic Journal Of Nursing Research & 
Clinical Studies / Vård I Norden, 32(1), 10-15.  

Lee, C., Beanland, C., Goeman, D., Johnson, A., Thorn, J., Koch, S., & Elliott, R. (2015). Evaluation of a 
support worker role, within a nurse delegation and supervision model, for provision of 
medicines support for older people living at home: The Workforce Innovation for Safe and 
Effective (WISE) Medicines Care study. BMC Health Services Research, 15, 460.  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och 
sjukvård och tandvård. (SOSFS 1997:14). Hämtat från 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer1997/1997-10-14  

12. Vilken/vilka etiska problem kan aktualiseras av projektet?  

En del frågor i intervjun kommer att beröra chefer och organisation som tänkbara orsaker till att 
delegeringar genomförs och kan vara känsliga frågor att besvara. Därav är det viktigt för oss att 
följa konfidentialitetskravet. Ingen obehörig kommer att komma åt materialet. Eventuell 
information som kan härledas informanten kommer inte att presenteras i redovisningen av 
resultatet.  

I bakgrunden framgår det att hälso- och sjukvårdsinsatser delegeras även om det inte anses vara 
patientsäkert. Genom att förmedla detta budskap till informanterna finns risk för att dem upplever 
sig utpekade i att delegera hälso- och sjukvårdsinsatser med låg patientsäkerhet.  



 

 

13. Vilka åtgärder har vidtagits för att eliminera eller minska risken för dessa etiska problem?  

Intervjuerna kommer att transkriberas och kodas; kodnyckel och personuppgifter kommer att 
sparas på ett sådant sätt att inte personuppgifter och rådata kan kopplas ihop av obehöriga.  

Genom att undvika formuleringar som kan kännas utpekande kommer vi att informera 
informanterna om bakgrunden till examensarbetet.  
14. Vilken är den förväntade vetenskapliga och/eller praktiska nyttan av projektet?  

Vid en bakgrundssökning för det valda problemområdet framkommer en begränsad tidigare 
forskning som fokuserat på sjuksköterskans ansvar vid delegering utifrån olika faktorer. Därav har vi 
valt att genomföra ett empiriskt examensarbete.  

Genom sjuksköterskans deltagande tillför denne kunskap om hur det är att arbeta som 
sjuksköterska med uppdrag att delegera hälso- och sjukvårdsinsatser, och på så sätt bidra med 
kunskap till andra yrkesverksamma sjuksköterskor med liknande arbetsuppgifter. 
15. Hur kommer resultaten att offentliggöras:  

Examensarbetet inklusive resultatdel kommer att laddas upp på högskolans databas för 
examensarbeten, DIVA. En kopia kommer att sändas till socialförvaltningen i Hallstahammar 
kommun då förslag på examensarbete kom just från dem. Ingen allmän, offentlig publicering är 
planerad. Det färdiga examensarbetet kan vid intresse för arbetets art komma att delas ut till 
personer med relation till studenterna samt till verksamheter som deltagit under datainsamlingen.  

16. Övriga upplysningar:  

Studentens namnteckning, ort och datum  

--------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------  

Handledares namnteckning, ort och datum  

 -------------------------------------------- 

--------------------------------------- 

  
Studentens namnteckning, ort och datum  

----------------------------------------- 

------------------------------------------ 

Handledares namnteckning, ort och datum  

 ---------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------- 

  
  



 

 

BILAGA 5A. INFORMATIONSBREV (INFORMANTER) 

 Information om examensarbete ”Sjuksköterskans upplevelse av ansvar vid delegering”  

Du tillfrågas härmed om att delta i ett examensarbete som har till syfte att beskriva 
sjuksköterskors upplevelse av ansvar vid delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser.  

Intervjuer ligger till grund för datainsamlingen. Planerad tid för varje intervju är ca 30 - 60 
minuter. För att underlätta databearbetningen kommer ljudupptagning att göras, med det är er 
fritt att avstå detta.  

Genom ditt deltagande tillför du kunskap om hur det är att arbeta som sjuksköterska med 
uppdrag att delegera hälso- och sjukvårdsinsatser, och på så sätt bidra med kunskap till andra 
yrkesverksamma sjuksköterskor med liknande arbetsuppgifter. 

Ditt deltagande i examensarbetet är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan att ange skäl. Detta kommer inte få några negativa konsekvenser för dig.  

Ljudupptagningen kommer att skrivas ut i textform och kodas. Persondata och kodnyckel för 
identifiering av intervjumaterial kommer att skrivas ut på papper och sparas separat och frånskilt. 
Intervjumaterialet skrivas ut i pappersformat, samt sparas på ett lösenordskyddat USB-minne som 
förvaras i låst skåp.  

Ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar. De som kommer har tillgång till obearbetat 
datamaterial är författarna, handledare, opponenter, seminarieledaren samt examinatorn.  

Personuppgifter och kodnyckel kommer att förstöras när examensarbetet blivit godkänt. 

Resultatet av intervjun kommer att presenteras i form av ett examensarbete vid Mälardalens 
Högskola och tillhörande databas för examensarbete. Kopia på examensarbetet kommer att 
skickas till Socialförvaltningen i Hallstahammar kommun. Verksamheter som deltagit vid 
datainsamlingen kommer att få en förfrågan om att ta del av det färdiga examensarbetet. Ingen 
allmän publicering är planerad.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

  

--------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 

  



 

 

BILAGA 5B. INFORMATIONSBREV (VERKSAMHET) 

 Information om examensarbete ”Sjuksköterskans upplevelse av ansvar vid delegering”  

Du tillfrågas härmed om tillåtelse till att examensarbetets datainsamling genomförs i din 
verksamhet. Målgruppen till examensarbetet är sjuksköterskor som har till arbetsuppgift att 
delegera hälso- och sjukvårdsinsatser till anställda utan formell kompetens.  

Syftet med examensarbetet är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av ansvar vid delegering.  

Intervjuer kommer att ligga till grund för datainsamlingen. Planerad tid för intervju är ca 30-
60 minuter. För att underlätta databearbetningen kommer ljudupptagning att göras, med det är 
informanten fritt att avstå detta.  

Genom deltagande tillför ni kunskap om hur det är att arbeta som sjuksköterska med uppdrag att 
delegera hälso- och sjukvårdsinsatser, och på så sätt bidrar med kunskap till andra 
yrkesverksamma sjuksköterskor med liknande arbetsuppgifter. 

Deltagande i examensarbetet är frivilligt. Verksamheten eller informanten kan när som helst 
avbryta sitt deltagande utan att ange skäl. Detta kommer inte få några negativa konsekvenser för 
verksamheten eller informanten.  

Ljudupptagningen kommer att skrivas ut i textform och kodas. Persondata och kodnyckel för 
identifiering av intervjumaterial kommer att skrivas ut på papper och sparas separat och frånskilt. 
Intervjumaterialet skrivas ut i pappersformat, samt sparas på ett lösenordskyddat USB-minne som 
förvaras i låst skåp.  

Resultatet av intervjun kommer att presenteras i form av ett examensarbete vid Mälardalens 
Högskola och tillhörande databas för examensarbete. Kopia på examensarbetet kommer att 
skickas till Socialförvaltningen i Hallstahammar kommun. Verksamheter som deltagit vid 
datainsamlingen har möjlighet att ta del av det färdiga examensarbetet. Ingen allmän publicering 
är planerad.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

--------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 

   



 

 

BILAGA 5C. SAMTYCKESBLANKETT (INFORMANT) 

  

 
SAMTYCKE  

  
Till deltagande i examensarbetet:  

Sjuksköterskans upplevelse av ansvar vid delegering  
  
  
  
Jag har muntligt och skriftligt informerats om det aktuella examensarbetet 
och haft tillfälle att i lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa 
frågor.  
  
Jag får också en kopia på den skriftliga informationen och mitt samtycke.  
  
  
  
Genom min underskrift samtycker jag till:  
• att delta i examensarbete  
• att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivits  
  
Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt, samt att jag när som helst 
och utan att ange orsak kan avbryta mitt deltagande.  
  
  
______________________              ________________  
Deltagarens underskrift                 Datum  
  
______________________                
Namnförtydligande  
  
  
  
  

  

  
   

 

  
 

 



 

 

BILAGA 5D. SAMTYCKESBLANKETT (VERKSAMHET) 

 

 
SAMTYCKE  

  
Till att datainsamling av nedan nämnda examensarbete utförs i verksamheten: 

Sjuksköterskans upplevelse av ansvar vid delegering  
  
  
  
Jag har muntligt och skriftligt informerats om det aktuella examensarbetet 
och haft tillfälle att i lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa 
frågor.  
  
Jag får också en kopia på den skriftliga informationen och mitt samtycke.  
  
  
  
Genom min underskrift samtycker jag till:  
• att ge godkännande till examensarbetets datainsamling i 
verksamheten  
  
Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt, samt att jag när som helst 
och utan att ange orsak kan avbryta verksamhetens deltagande.  
  
  
______________________              ________________  
Underskrift                            Datum  
  
______________________                
Namnförtydligande  
  
  
  
  

  

  
   

 



 

 

BILAGA 6. INTERVJUGUIDE 

Inled intervjun med att informera om:  

• att studiens syfte är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av ansvar vid delegering av HSL-

insatser  

• att ingen obehörig kommer att få ta del av svaren i denna intervju. Du förblir anonym.  

• att det är frivilligt att delta och att intervjun kan avslutas utan att ange orsak till detta.  

• att det är fritt att avstå att svara på frågorna  

• om det går bra att samtalet spelas in?  

Bakgrundsfrågor  

• Hur gammal är du?  

• Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?  

• Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 

• Kön:  

Intervjufrågor  

1. Hur ser din vardag ut som sjuksköterska här på enheten (brainstorm)? 

a. …tänka på specifika situationer där det känts bra att delegera HSL-insatser. 

b. …och där det känts mindre bra att delegera HSL-insatser. 

2. Vilken är din upplever av ansvar vid delegering  

a. Allmänt  

b. Patient 

c. Organisation  

d. Personal  

e. Ekonomi  

f. Chef  

g. Lagstiftning och författningar  

Avslutande frågor  

• Önskar du få sammanställningen av intervjun skickad till dig?  

• Kan vi kontakta dig efteråt om vi har flera frågor?  

• Du är välkommen att kontakta oss  



 

 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


