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Abstrakt 

Bakgrund: Sjuksköterskor och omvårdnadspersonal arbetar tillsammans i 

hemsjukvårdens organisation. Sjuksköterskan är arbetsledare och delegerar 

ut arbetsuppgifter samt handleder omvårdnadspersonalen i arbetet. Det är 

viktigt med ett bra samarbete mellan sjuksköterskan och 

omvårdnadspersonalen för att skapa en patientsäker vård. Det är dock brist 

på forskning som visar hur samarbetet mellan sjuksköterskan och 

omvårdnadspersonalen ser ut i hemsjukvården.  

Syfte: Syftet var att undersöka vad sjuksköterskor i hemsjukvården har för 

erfarenheter av samarbetet med omvårdnadspersonal.   

Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats. Tio semistrukturerade 

intervjuer genomfördes och analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudkategorier och nio 

underkategorier. Den första huvudkategorin handlar om hur organisationen 

och dess uppbyggnad påverkar samarbetet mellan sjuksköterskan och 

omvårdnadspersonalen. Den andra huvudkategorin handlar om skillnader i 

omvårdnadspersonalens kunskap och erfarenheter och hur det påverkar 

samarbetet och patientsäkerheten. I den tredje huvudkategorin beskrivs 

sjuksköterskornas erfarenhet av ledarskapsrollen och hur den ses som otydlig 

och komplex. Den fjärde och sista huvudkategorin beskriver sjuksköterskans 

erfarenheter av skriftlig och muntlig informationsöverföring och de brister 

som finns.  

Slutsats: Informationsöverföringen ökade mellan sjuksköterska och 

omvårdnadspersonal när de hade dagliga träffar. Sjuksköterskor erfor att det 

fanns brister i patientsäkerheten när samarbetet med omvårdnadspersonalen 

inte fungerade. Resultatet kopplades till systemteori där alla delar i systemet 

påverkade varandra och varje del var viktig för en fungerande hemsjukvård.  
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Abstract  

Background: Nurses and home help personnel works together in the home 

healthcare. The nurse is the leader of the daily work and delegates tasks and 

supervises the home help personnel. The collaboration between the nurse and 

the home help personnel is important in creating patient-safe care. However, 

there is a lack of research that shows what the collaboration between the 

nurse and the home help personnel looks like in home health care. 

Aim: The aim of the study was to examine what nurses in home health care 

have for experiences of cooperate with home help personnel.   

Method: Qualitative method with inductive approach. Ten semi-structured 

interviews where conducted and analyzed through qulitative content analysis. 

Result: The analysis resulted in four main categories and nine sub-

categories. The first main category deals with how the organisation and it’s 

structure affect the collaboration between the nurse and the home help 

personnel. The second main category is about differences in the home help 

personnel knowledge and experience and how it affects collaboration and 

patient-safety. The third main category discribes the nurses experience of 

their leadership role and how it is seen as unclear and compex. The fourth 

and last main category discribes the nurses experience of written and verbal 

information transfer and the shortcomings that exist.  

Conclusions: The information transfer increased between the nurse and the 

home help personnel when they had daily meetings. Nurses found that their 

was a lack of patient-safety when the collaboration with the home help 

personnels did not work. The result was linked to system theory. All parts of 

the system affected eachother and each part was important for a functioning 

home health care.  
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Tack 

Författarna vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till att göra studien 

möjlig. 
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1 Inledning 

I hemsjukvården är det sjuksköterskan som har det primära ansvaret för 

patientens vård. Sjuksköterskan ordinerar omvårdnadsåtgärder som sedan 

delegeras ut och utförs av omvårdnadspersonalen. Omvårdnadspersonalen 

träffar patienterna dagligen och sjuksköterskan är i behov av att 

omvårdnadspersonalen kommunicerar till sjuksköterskan om något förändras 

i patientens status (Levy, 2013).  Hemsjukvård ses som en organisation där 

flera risker tas dagligen. Många av de som vårdas i hemmet har flera olika 

sjukdomar och därmed komplexa behov. Hemmet beskrivs oftast som en 

människas tryggaste plats men när hemmet blir en plats där sjukvård ska 

utföras så kommer det med flera risker (Schildmeijer, Wallerstedt, & 

Ekstedt, 2019). Författarna arbetar i hemsjukvården och har erfarenhet av att 

samarbetet med omvårdnadspersonalen kan påverka sjuksköterskans arbete. 

Detta kan i sin tur påverka hur vården ser ut för patienterna som har 

hemsjukvård. Med omvårdnadspersonal avses i denna studie undersköterskor 

och vårdbiträden.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Hemsjukvårdens organisation  

Socialstyrelsens beskrivning av hemsjukvård är “hälso- och sjukvård när 

den ges i patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande 

över tid”. Hemsjukvård kan utföras i ordinärt boende, särskilt boende eller i 

daglig verksamhet. De som arbetar i hemsjukvården är legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal och omvårdnadspersonal med delegerade 

sjukvårdsuppgifter. Det kan innebära medicinska insatser, rehabilitering, 

habilitering och omvårdnadsinsatser (Socialstyrelsen, 2008).   
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1992 genomfördes ädelreformen vilket innebar att Sveriges kommuner tog 

över ansvaret för hemsjukvården från landstingen. Tanken med ädelreformen 

var att äldre och svårt sjuka människor skulle få möjlighet att bo kvar hemma 

och få tillgång till sjukvård i hemmet. Patienter som inte kände sig trygga 

med att bo kvar hemma fick möjlighet att söka en plats på ett särskilt boende. 

När ädelreformen trädde i kraft kunde antalet vårdplatser på sjukhusen 

minskas och vårdtiderna reducerades (Levy, 2013). Hur hemsjukvårdens 

organisation är uppbyggd kan variera mellan olika kommuner i landet. Det 

som kommunerna har gemensamt är att de kan erbjuda sjukvård i hemmet 

upp till sjuksköterskenivå. När patienten behöver mer avancerad medicinsk 

bedömning av en läkare får de söka sig till landstinget (Levy, 2013). En 

sjuksköterska i hemsjukvården har många olika uppgifter, däribland att vara 

arbetsledare, patientansvarig sjuksköterska, delegera, utbilda, handleda och 

informera samt att planera, utföra och utvärdera sjuk- och 

omvårdnadsuppgifter (Josefsson & Ljung, 2017).   

 

2.2 Sjuksköterskans roll i hemsjukvården  

Sjuksköterskornas arbete i hemsjukvården är ofta självständigt och leder till 

korta eller långa relationer med patienterna samt deras närstående. 

Sjuksköterskorna bedriver en individualiserad och personcentrerad vård 

vilket innebär att patienterna är delaktiga i sin egen vård. Detta ställer stora 

krav på både medicinska och vårdvetenskapliga kunskaper hos 

sjuksköterskorna (Carlson, Rämgård, Bolmsjö & Bengtsson, 2014). 

Patienterna i hemsjukvården kan vara allt från spädbarn till vuxna och äldre 

över 65 år. Behovet av vård kan variera från att förebygga ohälsa till 

avancerad livsviktig sjukvård. Detta kräver att sjuksköterskorna i 

hemsjukvården har en bred kunskap inom medicin och omvårdnad 

(Josefsson & Ljung, 2017).   
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Johansson och Wallin (2013) beskriver att vårdvetenskapen är en vetenskap 

under ständig utveckling och att sjuksköterskan kontinuerligt ska uppdatera 

sina kunskaper för att vården ska bli evidensbaserad (Johansson & Wallin, 

2013). Flöjt, Le Hir och Rosengren (2014) påvisar vikten av att 

sjuksköterskan i hemsjukvården får teoretisk och praktisk träning för att öka 

sin kompetens inför nya utmaningar och situationer. Ekonomin kan dock 

påverka genom att till exempel relevant litteratur som behövs för att 

utvecklas inom ett visst ämne inte köps in eller att tillfälle för utbildning inte 

ges. 

   

Sjuksköterskorna planerar, genomför och utvärderar omvårdnadsinsatser. Det 

ingår också i arbetsuppgifterna att bedöma och ta kontakt med andra 

medarbetare som till exempel läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut eller 

dietist. Detta för att kunna tillgodose patientens omvårdnadsbehov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Omvårdnadsåtgärderna som sjuksköterskan 

ordinerar utförs sedan av omvårdnadspersonalen. Det gör att sjuksköterskan 

har en roll som ledare för att se till att planerad omvårdnad genomförs 

korrekt (Josefsson & Ljung, 2017).   

   

2.2.1 Ledarskap  

Som legitimerad sjuksköterska ingår det att vara en arbetsledare. Ledarskapet 

riktar sig mot att organisera omvårdnadsarbetet för patienterna så att vården 

blir säker (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). För att detta skall vara 

möjligt krävs dock att ledningen för sjuksköterskor investerar i 

kompetensutveckling inom ledarskap. Forskning visar att sjuksköterskor i en 

del situationer upplever att deras kompetens inom ledarskap inte utnyttjas 

fullt ut. Detta leder i sin tur till att sjuksköterskan blir mer passiv i sin 

ledarroll (Josefsson & Hansson, 2011). Det krävs att sjuksköterskan som 
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person accepterar sin roll som ledare för att ledarrollen ska kunna utövas. I 

sjuksköterskans ledarskap ingår det att involvera omvårdnadspersonalen så 

de känner att de är med och löser problemen som uppstår. Det ingår också att 

ge delegerad omvårdnadspersonal trygghet så att de känner självständighet 

att våga ta egna beslut (Engström & Johansson, 2009)  

   

2.2.2 Delegering   

Stora delar av sjuksköterskans uppgifter delegeras till omvårdnadspersonal 

(Norell, Ziegert & Kihlgren, 2013). Med delegering menas att en hälso- och 

sjukvårdspersonal med formell kompetens överlåter en medicinsk uppgift till 

annan personal utan formell kompetens. Dock krävs det att mottagaren av en 

delegering är reellt kompetent att utföra arbetsuppgiften. En delegering får 

endast göras om det innebär en god och säker vård för patienten. Med hänsyn 

till detta måste varje delegeringsbeslut innebära att både delegeringsgivaren 

och mottagaren har tillräckligt goda kunskaper samt ett gott omdöme och en 

noggrannhet vid utförandet av arbetsuppgiften (Socialstyrelsen, 1997).   

   

Genom olika praktiska och teoretiska övningar kan hälso- och 

sjukvårdspersonal med formell kompetens se att mottagaren av delegeringen 

har tillräckligt med kunskap för att utföra arbetsuppgiften. Personen som 

delegerar ut en uppgift har rätt att när som helst ta tillbaka ett 

delegeringsbeslut om det visar sig att personen som tagit emot delegeringen 

inte sköter arbetsuppgiften på rätt sätt (Socialstyrelsen, 1997). Det är inte alla 

arbetsuppgifter som får delegeras. Kommunens medicinskt ansvariga 

sjuksköterska ska se till att det finns tydliga rutiner och riktlinjer för vad som 

får delegeras och vilka krav som finns för att skriva en delegering för att det 

ska bli patientsäkert (Levy, 2013).   
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Studier visar att sjuksköterskan måste delegera ut läkemedelshanteringen till 

omvårdnadspersonal för att sjuksköterskan själv ska ha tid till andra 

uppgifter. Dock har det visat sig att tidsbrist gör det svårt för sjuksköterskan 

att alltid följa de lagar och förordningar som finns uppsatta kring 

delegeringar av hälso- och sjukvårdsuppgifter (Craftman, Strauss, Rudberg 

& Westerbotn, 2012). Bystedt, Eriksson & Wilde-Larsson (2011) skriver att 

sjuksköterskor i hemsjukvården upplever att delegeringar av hälso- och 

sjukvårdsuppgifter gör att de förlorar kontrollen. Sjuksköterskorna menar 

dock även att det finns en positiv aspekt vad gäller delegeringar nämligen att 

patienterna snabbare får hjälp. Delegerad personal kan då utföra den 

uppgiften utan att sjuksköterskan behöver vara på plats (Bystedt et al., 2011). 

Genom att utbilda och handleda omvårdnadspersonalen samt följa upp och 

utvärdera rutiner så blir vården säkrare och kan därmed utvecklas (Josefsson 

& Ljung, 2017).  

   

2.2.3 Handledning   

En av sjuksköterskans arbetsuppgifter är att utbilda och handleda 

omvårdnadspersonalen. Grundtanken är att sjuksköterskan ska bidra med 

kompetensutveckling och ge möjlighet till etiska reflektioner (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan handleder med målet att 

utveckla förmågor och färdigheter hos omvårdnadspersonalen. När 

kunskapen ökar ges möjlighet att förbättra vården vilket kan minska lidande 

hos patienterna (Ekebergh, 2009). Då omvårdnadspersonal i många fall inte 

har tillräcklig utbildning, ibland ingen alls, så krävs det att sjuksköterskan 

utbildar i grundläggande sjukvård. (Furåker, 2012). Personalen som har en 

omvårdnadsutbildning i grunden upplevs få mer användning av sin 

utbildning när de blir delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter av 

sjuksköterskan (Bystedt et al., 2011). Sjuksköterskan måste kunna lita på att 

omvårdnadspersonalen utför de uppgifter som de blivit tilldelade på ett säkert 
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sätt eftersom det är sjuksköterskan som i slutänden står som ansvarig för 

hälso- och sjukvårdsuppgifterna samt hur de blir utförda (Furåker, 2012).  

   

2.3 Teamarbete  

För att hemsjukvården ska vara god och säker krävs det att de olika 

professionerna inom hälso-och sjukvård arbetar i team. Det ingår i 

sjuksköterskans kärnkompetens att kunna samverka i team (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Vilka som ingår i teamet beror på vårdbehovet 

hos patienten. Teamet i hemsjukvården kan bestå av läkare, sjuksköterskor, 

omvårdnadspersonal, biståndshandläggare, enhetschef, fysioterapeut och 

arbetsterapeut med mera (Lethin, 2017). Teamet skall bestå av individer som 

samarbetar för att nå samma mål. Det tillhör sjuksköterskans uppgift att lyfta 

fram kompetensen hos varje medarbetare och se till att det som beslutas blir 

god vård för patienten (Berlin, 2013). Ett fungerande teamarbete är viktigt 

för arbetsklimatet. Det ingår i teamarbetet att samla in och sedan överföra 

information till övriga teammedlemmar. Det kan vara viktigt att 

verksamheten har bra rutiner för hur denna informationsöverföring ska gå till 

(Berlin, 2013). När kommunikationen fungerar väl i en arbetsgrupp stärks de 

enskilda individerna i teamet. Då går det lättare att diskutera brister i vården 

som beror på hälso-och sjukvårdspersonalen vilket leder till en bättre och 

säkrare vård för patienterna (Maurits, de Veer, Groenewegen, & Francke, 

2016). En annan av sjuksköterskans uppgifter i teamet är att sammanställa en 

vårdplan och hitta lämpliga omvårdnadsåtgärder för patienten. 

Omvårdnadsåtgärderna utförs sedan av omvårdnadspersonalen (Lethin, 

2017).  
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2.4 Omvårdnadspersonalens roll i hemsjukvården  
 

Sjuksköterskorna och omvårdnadspersonalen i hemsjukvården är beroende 

av varandras kunskap för att kunna ge en god vård (Josefsson & Ljung, 

2017). Sjuksköterskorna som ledare för omvårdnadsarbetet är också 

beroende av att få information från omvårdnadspersonalen om patienternas 

status för att kunna göra bedömningar om vårdbehovet. Därför måste 

omvårdnadspersonalen ha den kunskap som behövs inom medicin och 

omvårdnad för att kunna göra bedömningar i samråd med sjuksköterskan 

(Josefsson & Ljung, 2017).   

   

2.4.1 Omvårdnadspersonalens kunskapskrav  

Omvårdnadspersonalen som arbetar i hemsjukvården behöver ha viss 

kunskap för att kunna arbeta på ett patientsäkert sätt. Det kan vara att kunna 

kommunicera med patienter och anhöriga, det kan också vara att ha kunskap 

om hur de ska rapportera över något till annan hälso- och sjukvårdspersonal 

(Socialstyrelsen, 2011). Omvårdnadspersonalen behöver ha kunskap om 

åldrande och vanligt förekommande sjukdomar i samband med åldrandet. 

Detta för att kunna upptäcka ett förändrat mående hos patienterna. 

Kunskapskraven innebär även att förstå vikten av hygien, nutrition och 

betydelsen av en god miljö. Omvårdnadspersonalen behöver dessutom ha 

vissa medicinska kunskaper för att kunna ta emot delegeringar från 

sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2011).   

   

Omvårdnadspersonalen i hemsjukvården kombinerar sitt arbete att utföra 

vård- och omsorgsinsatser enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) med att 

utföra sjukvårdsuppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). 

Det är viktigt att omvårdnadspersonalen vet vad som ingår i dessa lagar 

(Socialstyrelsen, 2011). Detta ställer stora krav på omvårdnadspersonalens 
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kunskaper då de ofta är först på plats hos en patient och måste göra en första 

medicinsk, social eller etisk bedömning (Levy, 2013). Det är vanligt att 

omvårdnadspersonalen känner sig osäkra i att göra medicinska bedömningar 

och därför vill de att det ska vara lätt att få kontakt med en sjuksköterska i 

hemsjukvården. Samtidigt får de ibland känslan av att de inte vill besvära 

sjuksköterskan. Omvårdnadspersonalen upplever det mer svårt att göra 

medicinska bedömningar på patienter som inte kan förmedla hur de mår som 

till exempel patienter med demenssjukdom (Cliff & McGraw, 2016). Det 

finns en stor variation i utbildning bland omvårdnadspersonalen. Tidigare 

studier har visat att sjuksköterskan upplever att det är svårt att veta vilken 

kunskap omvårdnadspersonalen besitter sedan tidigare (Bystedt et al., 2011).  

   

2.4.2 Omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter  

När omvårdnadspersonalen utför uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 2017:30) så är det sjuksköterskan som är omvårdnadspersonalens 

arbetsledare. Arbetsuppgifterna kan vara att iordningställa och administrera 

läkemedel, utföra såromläggningar eller andra omvårdnadsåtgärder som 

sjuksköterskan har ordinerat. Det ingår också i omvårdnadspersonalens 

uppgifter att dokumentera i journalsystem för att överföra information till 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (Levy, 2013).   

   

Omvårdnadspersonalen i hemsjukvården möter svårt sjuka människor varje 

dag. Det byggs ofta upp en relation mellan omvårdnadspersonalen och 

patienter samt dess närstående. Det leder ofta till att känslor uppstår hos 

omvårdnadspersonalen när de ser patienter som lider i sin sjukdom.  Dessa 

känslor kan behöva bearbetas för att omvårdnadspersonalen ska orka med sitt 

arbete i hemsjukvården. Det kan då behövas handledning i grupp för att få 

möjlighet att reflektera över sina känslor om situationer som uppstått i 

arbetet (Levy, 2013).  
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2.5 Patientsäkerhet  

Patientsäkerhet är en stor del av sjukvården. I patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) står det att vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera 

verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på att god vård uppfylls. 

Med patientsäkerhet menas förebyggande av händelser som leder till 

sjukdom eller skador (Berland, Holm, Gundersen, & Bentsen, 2012). För att 

patientsäkerheten skall fungera bör klimatet bland de som arbetar vara så 

pass öppet att diskussioner kring säkerheten kan föras (Socialstyrelsen, 

2017). Tidigare studier påvisar vikten av att sjuksköterskan i hemsjukvården 

får teoretisk och praktisk träning för att öka sin kompetens inför nya 

utmaningar och situationer. Detta i sin tur ökar patientsäkerheten. Men detta 

måste ske genom att ledningen för verksamheten tar initiativet (Flöjt et al., 

2014). Forskning visar att sjuksköterskor upplever arbetet med 

patientsäkerhet som en ökad arbetsbelastning vilket leder till att ansvaret 

gärna skjuts över på omvårdnadspersonalens enhetschef (Berland et al., 

2012). I många fall har dock inte enhetschefen någon medicinsk eller 

omvårdnadsinriktad utbildning (Flöjt et al., 2014).   

   

När sjuksköterskorna blir otillgängliga så läggs ett stort ansvar på 

omvårdnadspersonalen att göra medicinska bedömningar vilket kan påverka 

patientsäkerheten (Josefsson & Ljung, 2017). Berland et al. (2012) visar i sin 

studie att sjuksköterskorna ser att omvårdnadspersonal utan utbildning utför 

uppgifter som de egentligen inte har kunskap för att utföra. Detta beror på 

ekonomiska frågor och bristen på ledarskap (Berland et al., 2012). Enligt en 

undersökning som Inspektionen för vård och omsorg gjort så finns det många 

risker med att samarbetet mellan olika aktörer inte fungerar (Inspektion för 

vård och omsorg, 2016).   
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2.5.1 Kommunikation  

Kommunikationen mellan omvårdnadspersonalen kan vara muntlig 

överrapportering eller via skrift i journalsystem (Öhrn, 2013). Det är viktigt 

för patientsäkerheten att kommunikationen mellan sjuksköterskor och 

omvårdnadspersonalen fungerar (Lyndon, Zlatnik & Wachter, 2011; Lindh & 

Sahlqvist, 2012). Det krävs då att den information som förmedlas är tydlig 

och korrekt. Forskning visar att en av de vanligaste orsaker till avvikelser i 

vården beror på bristande kommunikation. Under en arbetsdag sker 

kommunikation på flera olika sätt mellan omvårdnadspersonal och 

sjuksköterskor och om misstag i kommunikationen sker uppstår en 

säkerhetsrisk för patienterna (Öhrn, 2013).   

   

Hälso- och sjukvården är en riskfylld verksamhet där en stor mängd känslig 

information om patienter flödar mellan olika professioner. Verksamheten kan 

skapa rutiner för hur kommunikationen ska gå till genom att använda sig av 

en kommunikationsmodell. Ett exempel på ett sådant 

kommunikationsverktyg är ISBAR. Verktyget hjälper till att strukturera upp 

informationen som ska föras över och innefattar den fakta som är viktig på 

ett effektivt sätt. Det är viktigt för patientsäkerheten att både den muntliga 

och skriftliga kommunikationen är tydlig (SKL, 2018).   

   

2.5.2 Dokumentation  

Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) är den som är legitimerad tvungen 

att föra en patientjournal. Detta för att vården skall bli så säker som möjligt. 

Lagen beskriver patientens rätt till integritet och att obehörig hälso- och 

sjukvårdspersonal inte ska kunna läsa dokumentation på en patient som de 

inte vårdar. Dokumentationen ska också följa offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400). Det ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter 

att dokumentera i journalsystem angående patientens hälsohistoria och 
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nuvarande hälsostatus. I journalsystemet dokumenteras också aktuella 

omvårdnadsåtgärder och uppföljning av dessa (Josefsson & Ljung, 2017).  

   

Sjuksköterskan ska dokumentera på ett patientsäkert sätt så att vårdkvaliteten 

höjs. Det finns bestämda strukturer och termer som ska användas vid 

dokumentationen. Texten i dokumentationen ska stödja patientens situation, 

behov och mål (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Efter ett samtycke från 

patienten kan sjuksköterskor i den kommunala hemsjukvården få tillgång till 

dokumentation som gjorts av sjuksköterskor i landstingets regi. 

Omvårdnadspersonalen har inte möjlighet att läsa den dokumentationen 

vilket innebär att sjuksköterskan behöver kommunicera sådan information till 

omvårdnadspersonalen (Liljequist & Törnvall, 2013).   

   

Genom att sjuksköterskan dokumenterar i journalsystemet får 

omvårdnadspersonalen information om patienterna och vilka vårdbehov de 

har. Dokumentationen blir därför en viktig del i sjuksköterskans uppgift att 

leda och säkerställa god vård (Josefsson & Ljung, 2017). I hemsjukvården 

kan dokumentation även ske genom att signeringslistor finns hos patienterna. 

Sjuksköterskan delegerar en omvårdnadsåtgärd och omvårdnadspersonalen 

signerar på signeringslistan att omvårdnadsåtgärderna är utförda 

(Vårdhandboken, 2018).   

3 Teoretisk referensram  

Inom systemteori ses att ingen del i systemet kan kopplas bort från helheten, 

allting är sammanflätat. Det är viktigt att se helheten av alla delarna och inte 

varje del för sig. Det kan vara svårt att se systemet som man själv ingår i. 

Med detta menas att för att kunna utföra en förändring eller ett resultat i ett 

system så krävs det att man ställer sig utanför och ser helheten. Förändras en 

del så påverkas så många fler (Öquist, 2018).  
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Människor kommer att bli äldre och leva längre samtidigt som vården även 

kommer bli allt mer krävande. Patientsäkerhet är ett viktigt begrepp inom 

vården och vårdandet (Hollnagel, Wears & Braithwaite 2015). Det vanligaste 

sättet att se på säkerhet är att något anses vara säkert när det är frånvaro av 

olyckor eller skador. Detta kan kallas Säkerhet – 1. Då hälso- och sjukvården 

har kommit att bli allt mer komplext har också synen på säkerhet kommit att 

utvecklas. Säkerhet – 2 är ett annat sätt att se på säkerhet som utgår ifrån vad 

som går rätt och att förstärka det. Istället för att systemet försöker undvika fel 

och olyckor genom att förhindra det som kan gå fel (Säkerhet – 1). Inom 

vården bör säkerhetsarbetet utgå både från Säkerhet – 1 och Säkerhet -2. Det 

är betydelsefullt att det finns tydliga rutiner och riktlinjer enligt Säkerhet -1, 

men det måste också finnas möjlighet att gå utanför detta när situationen 

kräver det, Säkerhet – 2 (Ekstedt, 2019).   

 

Inom vården blir det oftare rätt än fel. Ändå väljer hälso-och sjukvården i så 

många fall att titta på varför det gått fel istället för tvärtom, vad är det för 

faktorer som gjort att det blivit rätt? Inom vården är det näst intill omöjligt att 

beskriva hur varje situation kommer att förefalla. Att människan eller 

vårdpersonalen ändå klarar av att utföra sitt arbete på ett korrekt vis beror på 

människans möjlighet att anpassa sig efter situationen (Hollnagel et 

al., 2015). Hälso- och sjukvårdssystemet är ett komplext system där det hela 

tiden sker förändringar. Förändringarna kan bero på många olika faktorer, 

såsom till exempel personalomsättning eller ny teknisk utrustning. Det 

komplexa systemet består av många olika delar och inom hemsjukvården kan 

en del i systemet ingå i flera andra. Eftersom det inom det komplexa 

systemet hela tiden sker förändringar kan det vara svårt att överblicka och 

förstå vad som händer i systemet som helhet (Ekstedt, 2019). 
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4 Problemformulering  

Sjuksköterskor i hemsjukvården har det primära ansvaret för patientens 

omvårdnad. Omvårdnaden planeras, genomförs och utvärderas i samarbete 

med andra professioner. För att inge trygghet och kontinuitet hos patienterna 

måste sjuksköterskan vara närvarande i verksamheten och vara med i teamet 

runt patienten. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att planera och 

strukturera omvårdnaden i samverkan med andra professioner för att 

säkerställa god vårdkvalitet för patienten. Utifrån patientens behov ska 

sjuksköterskan samordna teamet för att med kompletterande kunskap kunna 

ge patienten en trygg och säker vård. En förutsättning för sjuksköterskans 

arbete i hemsjukvården är dokumentation och informationsöverföring till och 

från omvårdnadspersonalen. Det är en viktig faktor för patientsäkerheten att 

samtliga som arbetar med patienten vet vilka omvårdnadsåtgärder som 

utförts samt om patientens status förändras.   

   

För att vården kring patienten skall vara så säker som möjligt krävs det 

kommunikation. Både mellan sjuksköterska och patient men också mellan 

sjuksköterska och annan hälso- och sjukvårdspersonal däribland 

omvårdnadspersonal. Forskning visar att hur kommunikationen fungerar 

mellan omvårdnadspersonalen och sjuksköterskan kan påverka 

patientsäkerheten. Därför är det viktigt att belysa när kommunikationen 

fungerar bra så att risken för vårdlidande kan minskas. Det finns riktlinjer 

och lagar som styr hur samarbetet mellan sjuksköterskor och 

omvårdnadspersonalen ska se ut. Det finns dock inte mycket forskning som 

visar hur samarbetet ser ut i verkligheten ute i verksamheten. Genom att 

genomföra denna studie finns möjlighet att hitta förbättringsområden inom 

ämnet som i slutändan kan stärka patientsäkerheten.   
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5 Syfte  

Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter sjuksköterskor i 

hemsjukvården har av samarbetet med omvårdnadspersonal.   

6 Metod  

6.1 Design   

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med en induktiv 

ansats. Det innebar att generella slutsatser kunde dras utifrån specifika 

observationer (Polit & Beck, 2017). En kvalitativ studie har som syfte att 

förstå eller hitta mönster och då ej genom siffror (Trost, 2010). Eftersom 

syftet i studien var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter ansågs detta 

vara ett relevant tillvägagångssätt (Kvale & Brinkmann, 2014). I den 

kvalitativa undersökningen var det informanternas egna perspektiv som 

undersöktes. Meningen med den kvalitativa intervjun var att få en fördjupad 

och detaljerad förståelse för informantens perspektiv. Den kvalitativa 

metoden hade en holistisk utgångspunkt och det innebar att varje del ses i sin 

helhet och betraktas utifrån sitt sammanhang (Kristensson, 2014).   

 

6.2 Urval  

Tio intervjuer genomfördes med sjuksköterskor som arbetade i 

hemsjukvården i en kommun i södra Sverige. Informanterna valdes genom 

ett målinriktat urval. Det innebar att författarna sökte efter informanter med 

specifika erfarenheter som kunde ge svar på studiens syfte. Målet var att få 

ett varierat urval när det gällde ålder och antal verksamma år på 

informanterna (Polit & Beck, 2017). Inklusionskriterierna var att deltagarna 

skulle vara sjuksköterskor eller distriktssköterskor med minst 

två års erfarenhet av arbete i hemsjukvård. På grund av bristen på 
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distriktssköterskor i hemsjukvårdens organisation så inkluderades även 

sjuksköterskor utan specialistkompetens som arbetade i hemsjukvården. 

Vidare så skulle informanterna arbeta i ordinärt boende och ha patientansvar. 

De som endast arbetade på särskilt boende exkluderas ut studien då de inte 

föll inom inklusionskriterierna. De som arbetade kvällar och nätter 

exkluderas också då de inte hade patientansvar.   

  

En förfrågan om att genomföra studien på informanternas arbetsplatser 

skickades till verksamhetschefen för sjuksköterskorna (Bilaga A). Efter 

godkännande kunde författarna själva söka upp frivilliga informanter. Epost 

med informationsbrev (Bilaga B) skickades till sjuksköterskor i 

organisationen med försök till så stor spridning som möjligt gällande ålder, 

kön och arbetserfarenhet. Sammanlagt skickades 17 förfrågningar via epost 

ut. Tio personer tackade ja till att delta i studien, en person tackade nej till 

att delta och sex personer av de förfrågade svarade aldrig. Personen som 

tackade nej till att delta hade som förklaring att hon inte hade något 

patientansvar och därför inte föll inom inklusionskriterierna. Av 

informanterna som deltog i studien så var sju personer kvinnor och tre var 

män. De var i åldrarna 26 till 59 och hade varit färdigutbildade 

sjuksköterskor i 2 till 34 år. De hade arbetat som sjuksköterskor 

i hemsjukvården i 2 till 18 år. Fyra av informanterna var 

utbildade distriktssköterskor.   

  

6.3 Datainsamling  

För att samla in data genomfördes semistrukturerade intervjuer som utgick 

från en på förhand formulerad intervjuguide (Bilaga C). Intervjuerna utgick 

som tidigare nämnt från en intervjuguide där frågorna inte ställdes i samma 

ordning utan istället följde samtalets gång. Genom följdfrågor kunde det som 

var relevant för studiens syfte fångas upp (Polit & Beck, 2017). Intervjuerna 
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genomfördes som ett samtal mellan informant och intervjuaren dock fanns 

det ett syfte och en struktur med samtalet. Varje intervju utfördes på en 

avskild plats på respektive informants arbetsplats. Detta efter att de inför 

intervjuerna blivit tillfrågade var de önskade träffas. En pilotintervju utfördes 

och som sedan tillsammans med handledaren granskades. Granskningen av 

texten ledde till att intervjuguiden inte behövde justeras då den gav svar på 

syftet. Pilotintervjun inkluderades därför i studien (Polit & Beck, 

2017). Båda författarna deltog vid intervjuerna. En av författarna hade 

huvudansvar för intervjun medan den andra observerade och ställde 

följdfrågor vi behov. Ett syfte med detta upplägg var att minimera känslan av 

underläge för informanten. Ett annat syfte med upplägget var att författarna 

skulle kunna komplettera varandra med följdfrågor för att minska risken att 

missa viktig information (Trost, 2010). Efter att samtycke var inhämtat 

spelades alla intervjuer in på två mobiltelefoner. Intervjuerna varade mellan 

12 och 23 minuter.   

  

6.4 Dataanalys  

För att analysera insamlade data användes en kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim & Lundman (2004). Först så transkriberades intervjuerna ord för 

ord inklusive pauser och det som sågs som icke verbalt. Därefter läste båda 

författarna genom texterna flertalet gånger för att få en helhetsbild utav 

innehållet. Utifrån de transkriberade texterna kunde sedan meningsbärande 

enheter tas fram gemensamt av författarna. De meningsbärande enheterna 

kunde vara delar av texten, enstaka ord, meningar eller stycken som hörde 

ihop. Därefter kondenserade de meningsbärande enheterna för att få dem mer 

överskådliga och lätthanterliga. Sedan kodades meningsenheten vilket 

innebar att kortfattat beskriva innehållet i meningen. För att kontrollera att 

koden stämde överens med det som framkommit under intervjun så 

jämfördes koden med den meningsbärande enheten (Graneheim & Lundman, 
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2004). Författarna till studien kunde sedan se samband och mönster i 

texterna. De koder som liknade varandra hamnade sedan under fyra 

kategorier och nio underkategorier som författarna själva satte upp utifrån det 

framkomna resultatet. Sammanställningen av informanternas egna 

iakttagelser, åsikter och erfarenheter kom sedan att bilda ett resultat (Polit & 

Beck, 2017). Exempel på hur analysen gick till finns i (Bilaga D).  

   

6.5 Forskningsetiska överväganden  

Studien följde Helsingforsdeklarationens (World Medical Association, 2013) 

etiska krav på god forskningssed som Vetenskapsrådet (2017) har 

formulerat. Det var informationskravet som innebar att författarna 

informerade informanterna om studiens syfte. Det var samtyckeskravet som 

innebar att informanterna i studien själva bestämde över sitt deltagande i 

studien. Det tredje kravet var konfidentialitetskravet som sa att informanterna 

som deltar i studien utlovas största möjliga konfidentialitet och material som 

framkommer ska inte kunna hittas av obehöriga. Det sista kravet var 

nyttjandekravet som innebar att den insamlade data endast användes till den 

aktuella forskningen. Enligt Vetenskapsrådet (2017) måste de som ska utföra 

en studie måste vara medvetna om och reflektera över studiens 

konsekvenser. Det var av stor vikt att göra en avvägning mellan risker och 

vinster med studien. För att vinsten skulle vara det som övervägde så skulle 

de valda metoden vara rimlig för det syfte och den fråga som ställts. Metoden 

skulle väljas utifrån att i minsta möjliga mån skada de berörda 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Studiens forskningsetiska överväganden byggdes på Beauchamp och 

Childress (2013) fyra etiska principer; autonomiprincipen, nyttoprincipen, 

inte skada-principen och rättviseprincipen. Autonomiprincipen uppfylldes då 

information om syftet, metoderna som valts, vilka författarna till studien var 
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samt att det var frivilligt att delta och att informanten när som helst 

fick avbryta intervjun utan att behöva informera om varför. Därefter 

skrevs ett samtycke under av samtliga, både informant samt båda 

författarna (Bilaga E), (Beauchamp & Childress, 2013; SFS 

2003:460). Genom att nyttan med studien övervägde skadan eller 

eventuella risker för obehag eller skada så uppfylldes nyttoprincipen. Inte 

skada-principen uppfylldes genom den garanterade konfidentialiteten. 

Informanterna kunde inte identifieras och det gick inte att urskilja vem som 

sagt vad. Efter genomförd studie kom allt intervjumaterial förstöras samt så 

var det endast författarna till studien som hanterade materialet. Varje 

deltagare behandlades rättvist och varje medverkan skedde på lika villkor. 

Därav uppfylldes även rättviseprincipen (Beauchamp och Childress, 2013).  

 

Inför studien gjordes en etisk egengranskning (Bilaga F). Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) beskriver att 

en etisk kommitté skall granska en studie om den riskerar att påverka 

informanten psykiskt eller fysiskt. Författarna till den här studien ansåg, efter 

att ha gjort en etisk egengranskning, att en sådan risk inte förelåg. Studien 

kvalificerade sig därför inte för någon vidare etisk bedömning.  

 

7 Resultat  

  

I resultatet framkom det fyra huvudkategorier och nio 

underkategorier (Tabell 1).  

  

Tabell 1: Huvudkategorier och underkategorier   

Organisatoriska förutsättningar Dagliga möten  

Goda relationer  
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Teamträffar  

Otydlig ledarskapsroll Sjuksköterskan som arbetsledare 

Samarbetet med 

omvårdnadspersonalens enhetschef 

Kunskap och erfarenhet Varierande vårdkunskap 

Handledning och utbildning  

Brister i rapporteringen Rapportering över telefon 

Dokumentation i patientjournal 

  

7.1 Organisatoriska förutsättningar 

Organisationen och dess uppbyggnad spelade en viktig roll för hur 

samarbetet mellan sjuksköterska och omvårdnadspersonal fungerade. Även 

relationen mellan de båda var en betydande del i samarbetet. 

Sjuksköterskorna förespråkade att träffa omvårdnadspersonalen dagligen för 

att kunna utbyta information och samtidigt lära känna varandra.  

7.1.1 Dagliga möten  

Det var skillnader i hur nära sjuksköterskan och omvårdnadspersonalen hade 

sina kontor. Meningarna kring för- och nackdelar med avståndet gick även de 

åt olika håll. En fördel som framkom var att de som delade lokal fick mycket 

information från omvårdnadspersonalen i förbifarten. Det var sådan 

information som ej hade framkommit om man inte hade haft närheten till 

varandra. Mötena var då inte alltid planerade utan spontaniteten i mötet sågs 

som positivt. På några arbetsplatser var rutinen att de träffades flera gånger 

på en arbetsdag och på andra fanns inte rutinen att man träffades vid någon 

specifik tidpunkt alls. Rutinerna såg olika ut och det berodde bland annat på 

avståndet mellan sjuksköterskans kontor och omvårdnadspersonalens kontor, 

det var inte alltid möjligheten att träffas på morgonen fanns där. En 

lösning på detta som använts på flera håll eller som var på gång att startas 
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upp var att genom digitala lösningar försöka minska det fysiska avståndet. 

Ett exempel var att ha morgonmöte via videosamtal för att det ändå skall 

vara en sjuksköterska närvarande. Erfarenheten var att detta i förlängningen 

hade lett till att uppgifter som tidigare kunde missats blev utförda samt att 

återkopplingen till sjuksköterskan blev bättre. Andra digitala lösningar kunde 

vara att skriva till varandra över en mejlfunktion i journalsystemet. Detta var 

ett bra komplement då inte den fysiska närheten fanns där. Merparten var 

positiva till att sjuksköterskan var med på morgonrapporten hos 

omvårdnadspersonalen då kommunikationen gick åt båda hållen under det 

tillfället. Både sjuksköterskan och omvårdnadspersonalen hade möjlighet att 

få och ge information. En annan positiv sida av att vara med 

på morgonrapporten var att patientsäkerheten stärktes då 

omvårdnadspersonalen visste vem det var som jobbade som sjuksköterska 

för dagen. Omvårdnadspersonalen hade då lättare att ta kontakt med 

sjuksköterskan i tjänst. En synvinkel som framkom var att om man endast 

hade tillfälle att träffa omvårdnadspersonalen en gång på en dag så var 

förmiddagen ett bra alternativ. Då hade omvårdnadspersonalen varit ute och 

träffat patienterna på morgonen och kunde ge en uppdaterad status om 

patientens mående. Den informationen kunde komma fram till 

sjuksköterskan på ett naturligt sätt. Studien påvisade också att om det inte 

fanns någon rutin på hur och när träffarna skulle ske så handlade det i 

slutänden om hur sjuksköterskan prioriterade sin tid. Det rådde delade 

meningar kring om en tillgänglig sjuksköterska är positivt eller negativt. Det 

framkom bland annat att en del uppfattade att en alltför tillgänglig 

sjuksköterska ledde till att omvårdnadspersonalen inte tog egna beslut utan 

att de tillfrågade sjuksköterskan oftare.  ”Sen har jag ju jobbat tidigare där vi 

har funnits på samma ställe som personalen och ibland kan det bli så att man 

känner sig... För att de har haft så nära, vi har varit så nära till hands som 

sjuksköterskor så har vi fått mycket som vi kanske inte skulle ha. Att man 

kanske har lastat över grejer på oss som man egentligen inte skulle ha i vårt 
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knä.” (Informant 2). Det kunde vara saker som omvårdnadspersonalen 

egentligen kunde löst på egen hand eller kanske tagit hjälp av en annan 

kollega i omvårdnadspersonalen. En del hade även erfarenhet av att de flera 

gånger blev avbrutna i sitt arbete under dagen om. Sjuksköterskorna beskrev 

det som en fördel när de hade sitt kontor nära omvårdnadspersonalen men att 

det skiljde ett par våningar mellan. Det gjorde att sjuksköterskan inte erfor att 

de blev distraherade i sitt arbete.  

  

7.1.2 Goda relationer  

Det framkom att goda relationer var en framgångsfaktor gällande samarbetet 

med omvårdnadspersonalen. En sjuksköterska menade att det var viktigt för 

relationen att omvårdnadspersonalen kände att de kunde ringa till 

sjuksköterskan hellre en gång för mycket än en gång för lite. Sjuksköterskan 

menade att deras uppgift var att bidra med en god arbetsmiljö. ”Så det känner 

ju ändå jag att jag kan ju ändå bidra med en arbetsmiljö där det är högt i tak.” 

(Informant 4). Det innebar att skapa bra relationer med 

omvårdnadspersonalen vilket ledde till ökad patientsäkerhet då information 

kom fram till sjuksköterskan. Det sågs också som en viktig faktor att ha en 

god relation med samordnaren för omvårdnadspersonalen. I förlängningen 

ledde det till ett bättre samarbete med hela omvårdnadsgruppen. I 

relationskapandet och arbetet i teamet ansågs det vara viktigt att båda 

parter sågs som experter på sitt kompetensområde. Huruvida 

relationsbyggandet och relationerna fungerade var till stor del beroende av 

personkemi. Även kontinuitet ansågs spela roll i skapandet av goda 

relationer. Det menades att det på flera arbetsplatser hade varit en stor 

omsättning på personalen, både på sjuksköterskesidan och i 

omvårdnadspersonalens grupp och att detta lett till att det var svårt att lära 

känna varandra. I slutänden ledde det till ett sämre samarbete mellan 

parterna. En sjuksköterska såg det även som sin uppgift att skapa en relation 
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som byggde på intresse och engagemang för varandras arbetsuppgifter och 

yrken. Sjuksköterskan menade att det skapade en god relation mellan dem.    

  

7.1.3 Teamträffar  

På teamträffar hade sjuksköterskan möjlighet att ta upp saker som rörde hela 

personalgruppen. Det var sjuksköterskan, omvårdnadspersonal, 

omvårdnadspersonalens enhetschef och rehabpersonal som var med på 

teamträffarna. Sjuksköterskorna beskrev teamträffarna som viktiga för 

samarbetet mellan sjuksköterskan och omvårdnadspersonalen. Då var ofta ett 

flertal omvårdnadspersonal med på mötena och sjuksköterskan kunde då 

passa på att ta upp viktiga saker. Det var ett bra tillfälle att diskutera enskilda 

patienter då sjuksköterskan fick till sig information från olika 

omvårdnadspersonal. Det hände att omvårdnadspersonal hade olika 

uppfattningar om en patients mående. Då var det bra för sjuksköterskan att 

höra flera olika perspektiv på situationen. ”Vi har teamträff var tredje vecka 

där vi diskuterar enskilda omsorgstagare. Det är lättast att diskutera när flera 

omvårdnadspersonal är med så att man inte bara hör en persons åsikt.” 

(Informant 10). Teamträffarna kunde också användas för att sjuksköterskan 

att ta upp förbättringsmöjligheter i arbetet. Det kunde vara ändringar i 

arbetsrutiner eller diskussion om avvikelser som skett. På teamträffarna hade 

sjuksköterskorna en möjlighet att förbättra sådant som de inte ansåg 

fungerade.   

   

7.2 Otydlig ledarskapsroll  

 

En av sjuksköterskans arbetsuppgifter var att delegera ut hälso- och 

sjukvårdsuppgifter som omvårdnadspersonalen sedan utförde hos 

patienterna. Därför sågs sjuksköterskan som en ledare för 

omvårdnadspersonalen. Omvårdnadspersonalen hade sedan en enhetschef 
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som ansvarade för arbetsuppgifter enligt socialtjänstlagen och hanterade även 

personalfrågor, schema, löner och dylikt.  

7.2.1 Sjuksköterskan som arbetsledare  

Sjuksköterskorna beskrev sig själva som arbetsledare för 

omvårdnadspersonalen. Sjuksköterskorna berättade att de inte fått någon 

utbildning som handlade om att leda en grupp. Det handlade därför mer om 

sjuksköterskan hade fallenhet för att vara ledare. Sjuksköterskor önskade att 

de hade fått mer stöttning från sina enhetschefer när det kom till utbildning i 

ledarskap då det var en stor del av arbetet att vara arbetsledare för 

omvårdnadspersonalen. ”men det är ju ingenting som… inga utbildningar i 

ledarskap för oss sjuksköterskor. Alltså någonting där man får diskutera 

kanske hur man kan utveckla en grupp... ingenting sådant aktivt finns inte.” 

(Informant 1) 

 

Det hände att omvårdnadspersonalen kom till sjuksköterskan med sina 

personalproblem. Det ingick inte i sjuksköterskans profession att hjälpa 

omvårdnadspersonalen med det och därför fick de hänvisa 

omvårdnadspersonalen vidare. Sjuksköterskorna tyckte att det var en svår 

roll som arbetsledare då de delegerade ut hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån 

patienternas behov. När omvårdnadspersonalen sedan kom till 

sjuksköterskan och sa att de inte hann med uppgifterna kunde sjuksköterskan 

inte påverka det. Då fick de hänvisa omvårdnadspersonalen till deras 

enhetschef.   

   

7.2.2 Samarbetet med omvårdnadspersonalens enhetschef  

Sjuksköterskor beskrev det som betydelsefullt att ha ett bra samarbete med 

omvårdnadspersonalens enhetschef. ”Fungerar inte samarbetet med 

enhetschefen så blir det jättetungt både för sjuksköterskan och 

omvårdnadspersonalen.” (Informant 2). I samråd med enhetschefen kunde 
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sjuksköterskan vara med och påverka samt göra förändringar i en 

personalgrupp. När sjuksköterskan hade behov av att ändra rutiner för 

omvårdnadspersonalen behövde de gå genom deras enhetschef. Det var 

lättare att få igenom förändringar i omvårdnadspersonalens arbetsgrupp om 

sjuksköterskan hade en god relation med omvårdnadspersonalens enhetschef. 

När samarbetet mellan sjuksköterskan och omvårdnadspersonalens 

enhetschef fungerade bra så kunde de hjälpa varandra i arbetet. Enhetschefen 

kunde komma till sjuksköterskan för att diskutera de anställda eller rådfråga 

om något. Eftersom det var sjuksköterskan som träffade 

omvårdnadspersonalen ute i det dagliga arbetet så kunde sjuksköterskan 

berätta för enhetschefen hur de olika anställda arbetade hemma hos 

patienterna.  

 

Det underlättade att ha närheten till omvårdnadspersonalens enhetschef. När 

de hade kontor i samma byggnad som sjuksköterskan så stärktes samarbetet 

med omvårdnadspersonalen. De sjuksköterskor som inte hade sitt kontor nära 

omvårdnadspersonalens enhetschef löste det genom att använda telefonen 

eller olika chatt- och meddelandefunktioner för att kommunicera. 

 

Sjuksköterskor beskrev att de skickade ut hälso- och sjukvårdsuppdrag 

genom journalsystemet. Hälso- och sjukvårdsuppdrag innebar insatser som 

omvårdnadspersonalen skulle göra hos patienterna. Det var sedan 

enhetschefen som beviljade dessa uppdrag och såg till att de hamnade på 

omvårdnadspersonalens planering. När sjuksköterskan och 

omvårdnadspersonalens enhetschef satt nära varandra kunde sjuksköterskan 

snabbt gå till enhetschefen och meddela att ett nytt hälso- och 

sjukvårdsuppdrag skrivits och enhetschefen kunde då snabbt bevilja insatsen. 

Sjuksköterskorna erfor att när det var bristande ledarskap från enhetschefens 

sida så kunde omvårdnadspersonalen få problem i personalgruppen. Detta 

kunde i sin tur leda till bristande arbete ute hos patienterna vilket 
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sjuksköterskorna beskrev som en risk för patientsäkerheten. En av 

sjuksköterskorna erfor att en personalgrupp hade haft tre olika enhetschefer 

på ett år vilket hade gjort att personalgruppen saknade styrning och då 

saknades bra rutiner i arbetet.   

  

7.3 Kunskaper och erfarenheter   

 

På grund av bristen på utbildade undersköterskor så var det många i 

omvårdnadspersonalens arbetsgrupper som saknade vårdutbildning. 

Sjuksköterskor erfor att många som arbetade som omvårdnadspersonal i 

hemsjukvården även saknade erfarenhet av att arbeta inom vården. 

Sjuksköterskorna önskade därför att det fanns mer möjligheter att hålla i 

utbildningar för omvårdnadspersonalen på arbetstid.  

7.3.1 Varierande vårdkunskap  

Sjuksköterskor erfor att det var stora skillnader i omvårdnadspersonalens 

kunskap om omvårdnad och sjukvård. En del i omvårdnadspersonalen var 

utbildade undersköterskor medan vissa inte hade någon erfarenhet alls av att 

arbeta i vården. Detta såg sjuksköterskan som ett problem då flera av 

omvårdnadspersonalen saknade kunskap att utföra hälso- och 

sjukvårdsuppgifter. Det kunde leda till att sjuksköterskan själv fick åka till 

patienten och utföra insatsen vilket gjorde att patienten fick vänta längre. 

Sjuksköterskan beskrev det som ett lidande för patienten. ”som en lätt 

omläggning… det vågar man inte delegera till dem för att man vet att de inte 

har koll, skulle det bli något i såret att det försämras så märker de inte det” 

(Informant 9).  
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Sjuksköterskorna betonade att det viktiga var att omvårdnadspersonalen hade 

engagemang för sitt arbete och för patienterna. Det var viktigare än vilken 

utbildning de hade.   

7.3.2 Handledning och utbildning  

Sjuksköterskorna i studien erfor att det var begränsad möjlighet att handleda 

och utbilda omvårdnadspersonalen. En del sjuksköterskor berättade att de 

hade ambitioner att kunna handleda och utbilda mer då de såg ett behov av 

det. Stor omsättning på omvårdnadspersonalen gjorde dock att 

sjuksköterskan hade behövt hålla i utbildningar och handleda kontinuerligt 

vilket det inte fanns tid till. ”Men där jag har varit så har det varit rätt så 

mycket omsättning på personalen så att efter ett halvår igen så - Nej men nu 

behöver vi nog utbildning i detta igen för nu är det många som har slutat och 

då har de tagit in massa nya och så” (Informant 9). 

 

Det var också svårigheter att samla alla i omvårdnadspersonalen för att 

kunna hålla i utbildningar. En sjuksköterska berättade att de på deras 

arbetsplats hade haft flera tillfällen där de haft utbildningar i de vanligaste 

hälso-och sjukvårdsuppgifterna. Det tog dock mycket tid från 

sjuksköterskornas arbete. När sjuksköterskorna fick göra uppgifter som de 

inte kunde delegera ut till omvårdnadspersonalen så fanns inte tid till att hålla 

i utbildningar. En av sjuksköterskorna berättade att de på deras arbetsplats 

hade möjlighet att hålla i utbildningar ett par gånger per år. 

Omvårdnadspersonalen fick då träna på hälso-och sjukvårdsinsatser som de 

kände sig osäkra på. Sjuksköterskan såg detta som ett bra initiativ då 

sjuksköterskan kunde känna sig trygg med att omvårdnadspersonalen utförde 

hälso- och sjukvårdsinsatserna på rätt sätt. Det ökade också patientsäkerheten 

när omvårdnadspersonalen fick fortbilda sig. En del sjuksköterskor använde 

mötet vid delegeringen som ett handledningstillfälle. Sjuksköterskan fick då 

en uppfattning om vilken kunskapsnivå som omvårdnadspersonalen hade. 
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Trots att det inte ingår i rutinen för delegering så kunde sjuksköterskan 

använda den tiden för att handleda och utbilda omvårdnadspersonalen i andra 

hälso-och sjukvårdsuppgifter som ingår i arbetet i hemsjukvården.   

   

7.4 Brister i rapporteringen   

 

Det fanns flera sätt för omvårdnadspersonalen och sjuksköterskan att ta 

kontakt med varandra under en arbetsdag. Det var viktigt för både 

omvårdnadspersonalen och sjuksköterskan att kunna bedöma om en 

patientsituation var akut eller om det kunde vänta. När något behövde 

rapporteras akut så ringde de till varandra. När det var ett mindre akut ärende 

eller om det var information som bara var bra för den andra parten att veta så 

var rutinen att dokumentera i patientjournalen.  

7.4.1 Rapportering över telefon  

Ett sätt för omvårdnadspersonalen och sjuksköterskan att kommunicera med 

varandra var via telefon. Det kunde ske när omvårdnadspersonalen var 

hemma hos en patient och behövde rapportera eller fråga sjuksköterskan 

något. Det kunde också vara sjuksköterskan som ringde till 

omvårdnadspersonalen med frågor om patienter eller frågan om att utföra en 

hälso- och sjukvårdsinsats. För att kommunikationen via telefon skulle bli 

patientsäker var det en fördel om sjuksköterskan och omvårdnadspersonalen 

förstod varandra.  

 

Sjuksköterskor beskrev att det ibland ringde omvårdnadspersonal med 

språksvårigheter som försökte rapportera något till sjuksköterskan. Det 

kunde då uppstå missförstånd som gjorde att sjuksköterskan fick åka till 

patienten trots att det behovet inte fanns. Det kunde också vara tvärtom att 

sjuksköterskan avfärdade behovet av ett sjuksköterskebesök trots att 
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patienten hade behövt det. Sjuksköterskor erfor att det varierade hur bra 

information de fick från omvårdnadspersonalen när de rapporterade över 

telefon. Sjuksköterskorna fick därför ibland ställa flera följdfrågor för att 

säkra sig om vad omvårdnadspersonalen ville förmedla. ”Jomen där alltså 

där ringer de ju om det är något. Om någon är dålig men det är ofta de ringer 

i panik "kan du komma hit?" och man bara ja men vem ska jag komma till, 

vad har hänt, vem är du det är alltså väldigt osäkra och ah sådär” (Informant 

3). 

 

Enligt sjuksköterskorna så ska omvårdnadspersonalen enligt arbetsplatsens 

rutiner använda sig av kommunikationsverktyget ISBAR när de rapporterar 

något till sjuksköterskorna. Erfarenheten var dock att 

kommunikationsverktyget sällan användes och sjuksköterskan fick därför 

själv styra upp samtalet för att få grepp om informationen. För att försäkra 

sig om att få rätt information om patienterna föredrog sjuksköterskan att 

informationen meddelades muntligt men också fanns skriftligt i patientens 

journal.   

  

7.4.2 Dokumentation i patientjournal  

Det fanns stora skillnader i huruvida sjuksköterskans erfarenhet kring 

dokumentation var positiv eller negativ. På en del arbetsplatser fanns det 

rutiner för när omvårdnadspersonalen skulle läsa i journalen för uppdatering. 

På andra arbetsplatser fanns det en regel som sa att det skulle läsas men 

ingen vidare rutin för hur det praktiskt skulle gå till. Detta ledde i flertalet 

fall till att omvårdnadspersonalen inte läste i journalen innan påbörjat 

arbetspass vilket ledde till minskad patientsäkerhet. Sjuksköterskorna 

menade att omvårdnadspersonalen i de fallen inte hade tillräcklig 

information för att kunna vårda patienterna på ett säkert vis. ”Det är ju det 

som vi tog upp innan, som skulle kunna vara negativt för patientsäkerheten, 
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att man i så fall inte går in och läser i journalen innan sitt arbetspass. Vi 

försöker ju att på morgonen att ta upp, har det hänt något, så kanske jag 

informerar om det på morgonen. Men har man varit ledig längre så missar 

man ju, går man inte in och läser så kan man ju missa. Så det är ju en stor 

fara i så fall.” (Informant 5). Flera sjuksköterskor menade också att det fanns 

många i omvårdnadspersonalen som skrev relevant information, både 

relevant för andra kollegor i omvårdnadsgruppen och för sjuksköterskorna. 

Det var också omvårdnadspersonalen som hade svårare att avgöra vad som 

var väsentligt. Okunskap om vad som är relevant att dokumentera och inte 

kunde innebära både att för lite information blev dokumenterad men även att 

för mycket information hamnade i journalen. Journalsystemet kunde ses som 

positiv och negativ för om det ansågs främja eller hämma den skriftliga 

informationsöverföringen. Några sjuksköterskor menade att det kunde missas 

information när sjuksköterskan skulle ansvara för vilken text om skulle vara 

tillgänglig för omvårdnadspersonalen. Det framkom att det i flera fall ansågs 

som för tidskrävande för sjuksköterskan att skriva text både i hälso- och 

sjukvårdsjournalen och socialtjänstjournalen och att det då inte skrevs 

i socialtjänstjournalen alls. Andra menade att det var positivt för 

informationsöverföringen att omvårdnadspersonalen endast hade tillgång till 

det som sjuksköterskan ansåg vara relevant för dem. En annan diskussion 

som fördes var att omvårdnadspersonalen kunde missta sig för vad som 

var socialtjänst och vad som var hälso- och sjukvård, fel information kunde 

alltså hamna i fel journal. Sjuksköterskan fick inte till sig den informationen 

som stod i socialtjänstjournalen och fanns det då information till 

sjuksköterskan där så försvann den informationen.  
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8 Diskussion  

8.1 Metoddiskussion  

Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors erfarenhet av samarbetet 

med omvårdnadspersonal i hemsjukvården. För att ta reda på detta användes 

en kvalitativ forskningsmetod vilket är att föredra när människors 

upplevelser, tankar och åsikter ska undersökas (Trost, 2010). För att få fram 

data till studien genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Det 

gjorde att data om informanternas tankar, handlingar och känslor kunde 

framhävas (Trost, 2010).  

  

För att bedöma tillförlitligheten i en kvalitativ studie utgår författarna utifrån 

tre kriterier. De tre dimensionerna är överförbarhet, pålitlighet och 

trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Överförbarhet innebar att 

resultatet av studien kunde överföras till andra sammanhang än de som finns 

i denna studie. Det handlade också om att läsaren skulle kunna göra en 

rimlighetsbedömning av studien (Graneheim & Lundman, 2004). 

Överförbarheten var dock möjlig till liknande kontext med sjuksköterskor i 

hemsjukvård (Kristensson, 2014). För att öka studiens överförbarhet gjordes 

en så noggrann beskrivning som möjligt av urval, informanter, datainsamling 

och innehållsanalys i metodavsnittet (Graneheim & Lundman, 

2004). Studiens pålitlighet avgjorde resultatets stabilitet över tid. För att visa 

studiens pålitlighet bör det tydligt beskrivas när i tiden som data samlades in 

(Graneheim & Lundman, 2004). Det ökar också studiens giltighet att 

författarna har sökt upp informanter som bedömts ha erfarenhet av det som 

skulle undersökas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

 

Författarna valde att söka upp informanter med erfarenhet av det som var 

studiens syfte vilket innebar ett målinriktat urval. När informanterna söktes 

upp försökte författarna att få så stor bredd som möjligt när det gällde ålder, 
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antal yrkesverksamma år och kön. Enligt Malterud, Siersma & Guassora 

(2016) så stärks trovärdigheten i resultatet att informanterna haft de specifika 

kunskaperna och erfarenheterna som behövdes för att kunna ge ett så 

informativt resultat som möjligt. Det gör att ett mindre urval med hög 

specificitet för det som ska studeras är bättre än ett stort urval med gles 

specificitet. Författarna till studien ansåg att det insamlade materialet var 

tillräckligt för att sammanställa till ett resultat. Trost (2010) skriver att 

rekommendationen är att göra mellan fyra och åtta intervjuer för att 

inte riskera att få ett alldeles för stort och ej hanterbart material. Med ett för 

stort material blir det svårt att få en överblick av det insamlade materialet 

samt att se viktiga samband eller skillnader i resultatet (Trost, 

2010). Kristensson (2014) skriver att det viktiga inte är hur många 

informanter studien har utan betydelsen är hur mycket resultat som kommer 

fram i intervjuerna. Vid ett otillräckligt insamlat material kan fler intervjuer 

göras. Det är också viktigt att ta hänsyn till tidsbegränsningen av 

studien (Kristensson, 2014).  

 

Författarna valde att använda sig av semistrukturerade intervjuer. Det innebar 

att författarna förberett ett antal frågor men med möjlighet för att ställa 

följdfrågor beroende på samtalets gång (Polit & Beck, 2017). Innan 

intervjuerna så skrev författarna ihop en intervjuguide med ett 

antal samtalsämnen och sedan förslag på hur de skulle kunna be informanten 

att utveckla sitt svar. Författarna var väl pålästa i studiens ämne vilket gjorde 

att intervjufrågor kunde planeras för att få svar på studiens syfte. Det var 

dock viktigt att inte låta förförståelsen styra hur frågorna 

ställdes (Kristensson, 2014). Frågorna i intervjuguiden var öppna för att 

informanten själv skulle kunna reflektera och prata öppet utifrån ämnet. Det 

gjorde att ordningen på frågor i intervjuguiden inte följdes utan det kunde 

ändras utifrån samtalets gång vilket var meningen med att använda 

semistrukturerade intervjuer (Polit & Beck, 2017). Genom att redovisa 
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förslagen på följdfrågor i intervjuguiden ökade trovärdigheten (Trost, 

2010). Efter att pilotintervjun genomförts kollades intervjuguiden igenom 

och visade att samtalsämnena i den förberedda intervjuguiden hade gett ett 

resultat som gav svar på syftet.   

 

Båda författarna valde att medverka vid samtliga intervjuer som genomförts i 

studien. Trost (2010) skriver att om de som intervjuarna är samspelta så kan 

intervjuns kvalitet bli bättre då större mängd information kan samlas in. 

Intervjuarna kände i detta fall en trygghet med att delta båda två då de 

saknade erfarenhet av att intervjua.  Det finns dock en risk att den som blir 

intervjuad känner sig i underläge när det sitter två personer som ska fråga ut 

(Trost, 2010). För att motverka detta så var det endast en av författarna som 

intervjuade informanten och den andra intervjuaren satt bredvid och la vid 

behov till följdfrågor. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) så 

kan det stärka tillförlitligheten att båda författarna var med på samtliga 

intervjuer. Det gjorde att frågorna ställdes på samma sätt till samtliga 

informanter och att liknande följdfrågor ställdes. Tillförlitligheten i en studie 

handlar om hur resultatet i studien kunde ses som sanning. Det menades med 

att de tolkningar som gjorts av resultatet grundade sig i den insamlade data 

och inte i författarnas förförståelse (Lundman och Hällgren Graneheim, 

2017). Det hade varit en möjlighet att intervjua flera informanter samtidigt i 

grupp. Det hade kunnat vara en fördel då interaktionen mellan 

informanterna kunde leda till mer spontana idéer och känsloyttringar. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) så kan det i sin tur leda till att intervjuaren 

tappar kontroll över samtalsämnet och intervjuerna kan bli röriga 

och oanvändbara i resultatet. Det finns en risk under gruppintervjuer att de 

som är tystlåtna inte kommer fram med sina åsikter eller att 

informanterna påverkar varandra att svara på ett visst sätt (Alvehus, 2013).   
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För att kunna återkomma till det inkomna materialet så spelades intervjuerna 

in med hjälp av två mobiltelefoner. Det var en fördel när materialet 

sedan skulle transkriberas. Det underlättade också då intervjuarna kunde 

koncentrera sig på att lyssna och ställa följdfrågor under intervjuerna istället 

för att behöva göra anteckningar (Trost, 2010). Författarna upplevde detta 

som en tillgång då de var oerfarna intervjuare. 

  

I denna studie hölls intervjuerna på informanternas arbetsplatser. Det innebar 

en trygghet för informanterna då de var på en plats som de kände till 

(Kristensson, 2014). Intervjuerna genomfördes i avskilda rum för att 

informanterna inte skulle riskera att bli avbrutna eller att någon skulle 

råka höra vad som sades i intervjun. Kristensson (2014) skriver att intervjuer 

ska hållas på en plats som informanten själv väljer. Den bör också hållas på 

en plats som är avskild och utan risk för att bli störda.  

  

För att analysera det inkomna materialet användes en 

kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Genom att 

använda sig av den kvalitativa innehållsanalysen kunde det manifesta 

innehållet i intervjuerna framträda. Vid en analys sker det dock alltid en viss 

tolkning av resultatet vilket gör att resultatet får latenta inslag (Graneheim & 

Lundman, 2004). Den användes då materialet som inkommit av de 

transkriberade intervjuerna skulle granskas. Genom att återgå till studiens 

syfte kunde de relevanta delarna av resultatet väljas ut. Det gjorde att de 

delar av det inkomna materialet som inte svarade på studiens syfte sorterades 

bort. Det uppstod utmaningar i analysarbetet då flera koder tycktes passa in i 

flera underkategorier. Författarna fick då gå tillbaka till kodens mening för 

att få förståelse för textens helhet. Koderna och analysen har diskuterats med 

studiens handledare vilket stärker studiens kvalitet enligt Mårtensson & 

Fridlund (2017). Efter diskussion kunde sedan koderna placeras under nio 

underkategorier. Författarna har genomfört stora delar av analysen 
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gemensamt. När två personer granskar materialet minskar risken för 

feltolkningar i resultatet. Genom att beskriva hur analysen har gått till i 

metoden och dessutom ge exempel på analysen i en tabell (Bilaga D) så 

stärks trovärdigheten i studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

  

Författarna valde att ta med flera citat i resultatet. Genom att presentera flera 

exempel på citat från intervjuerna i resultatet kunde läsaren bedöma 

tolkningens giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Läsaren kan 

då se att tolkningarna av resultatet har förankrats i intervjutexterna. När flera 

citat presenteras från flera intervjuer kan läsaren se att analysen gjorts från 

intervjutexten som en helhet och inte bara en liten del av den vilket ökar 

trovärdigheten (Kristensson, 2014).   

  

Författarna till studien arbetar själva inom kommunal hemsjukvård och har 

därför viss erfarenhet och förförståelse av ämnet som studien handlar 

om. Förförståelse innebär att det finns en förutfattad mening hos författarna 

om vad resultatet av studien kommer att bli. Förförståelsen innefattar 

författarnas egna kunskaper, erfarenheter och åsikter i ämnet (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2017). Författarna ska förbise sin egen förförståelse 

men det råder delade meningar om ifall det ens är möjligt att bortse från egna 

tolkningar i en studies resultat (Kristensson, 2014). Trovärdigheten i studien 

kan ändå stärkas av att författarna reflekterar över och är medvetna om sin 

egen förförståelse (Priebe & Landström, 2017). Författarnas egna 

erfarenheter av kommunal hemsjukvård sågs dock som en fördel vid 

intervjuerna då de lätt kunde följa med i samtalet med informanten. Det 

ansågs också som en fördel då lämpliga frågor i ämnet kunde tas fram till 

intervjuguiden. Genom att reflektera över förförståelsen kunde frågorna ändå 

ställas ur ett objektivt synsätt utan att veta vad informanten skulle svara 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

 



 

35(55) 

 

Innan intervjuerna påbörjades informerades informanterna om deras 

rättigheter enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 

2013). Genom att utgå ifrån etiska principer ökar sannolikheten för att kunna 

garantera informanterna säkerhet, välbefinnande och rättigheter. Principerna 

är handlingar som ska vara vägledande för de som genomför studien 

(Kjellström, 2017). Informanterna i studien fick skriva på en 

samtyckesblankett (Bilaga E) att de fått information om att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst hade möjlighet att avbryta intervjun utan att 

behöva uppge orsak. Under de tio intervjuer som genomfördes i denna studie 

var det ingen informant som valde att avbryta sitt deltagande. Ingen har 

heller hört av sig i efterhand och velat ta tillbaka det de sagt i intervjuerna. 

Det stärker att informanterna känt trygghet med att delta i studien (Trost, 

2010). Samtligt material som kommit fram i studien har avidentifierats och 

det går inte att utläsa vem som har deltagit i studien. Det kan dock hända att 

de som intervjuats själva läser resultat och kan känna igen det som de sagt 

(Trost, 2010). 

 

8.2 Resultatdiskussion 

I studien framkom det att samarbetet mellan sjuksköterska och 

omvårdnadspersonal var viktigt för patienten och patientsäkerheten. Faktorer 

som påverkade patientsäkerheten var bland annat huruvida närheten till 

varandra i teamet fungerade och om kommunikationen, både skriftlig och 

muntlig, var fungerande. Studien visade också att sjuksköterskans roll som 

ledare spelade en stor roll för hur samarbetet fungerade. De huvudkategorier 

som framkom var Organisatoriska förutsättningar, Otydlig ledarskapsroll, 

Kunskap och erfarenheter och Brister i rapporteringen.  
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Organisatoriska förutsättningar 

Organisationens uppbyggnad ansågs spela en viktig roll i samarbetet mellan 

sjuksköterskan och omvårdnadspersonalen. Det var betydelsefullt för 

samarbetet om de delade lokaler eller ej. Detta påverkade både hur väl de 

kunde lära känna varandra men erfarenheten sade också att 

informationsöverföringen ökade om sjuksköterskan och 

omvårdnadspersonalen antingen delade lokaler eller hade tydliga rutiner på 

hur, var och när de sågs. I den föreliggande studien sa sjuksköterskorna att 

det var betydelsefullt med en god och öppen relation mellan sjuksköterskan 

och omvårdnadspersonalen. Sjuksköterskorna erfor att när de hade sitt kontor 

nära omvårdnadspersonalen så ökade möjligheten för dem att få en 

avslappnad relation till varandra. Detta kunde bero på att de träffades även 

vid fika och lunch och då kunde prata om sådant som inte hörde arbetet till. 

Även tidigare forskning visar att sjuksköterskor i hemsjukvården gärna vill 

träffa omvårdnadspersonalen minst en gång per dag (Solbakken, Bondas, & 

Kasén, 2019). Solbakken, Bondas, & Kasén (2019) skriver även att 

sjuksköterskorna ser sig som ansvariga för att skapa en god relation samt en 

god arbetsmiljö. Trots att träffarna med omvårdnadspersonalen ses som 

informella så använder sjuksköterskan tillfällena för att skapa en positiv 

kultur i arbetsgruppen. Det har även visat sig att en öppen relation mellan 

sjuksköterska och omvårdnadspersonal leder till professionella diskussioner 

och reflektioner. Detta leder till att information når sjuksköterskan och det 

ökar patientsäkerheten (Solbakken et al., 2019). En ökad patientsäkerhet 

leder till minskad arbetsbelastning för sjukvården då den vård som bedrivs är 

trygg och säker.  

Ytterligare fynd i studien var att organisationen och dess rutiner påverkade 

hur säker vården blev. För att vården skulle bli patientsäker var 

förutsättningen att sjuksköterska dagligen mötte de som arbetade i samma 

team. Det var betydelsefullt när man satt i samma lokaler och att det fanns 
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rutiner för när och hur mötena skulle ske. Dock berättade sjuksköterskorna 

att så inte var fallet på många håll i organisationen. Det fanns inte alltid 

organisatoriska rutiner för hur samarbetet mellan sjuksköterska och 

omvårdnadspersonal skulle gå till. Det låg istället på sjuksköterskan att 

bestämma rutiner för detta vilket gjorde att rutinerna såg olika ut på olika 

arbetsplatser. Att patientsäkerhet är av största vikt har beskrivits tidigare. 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskriver att vårdgivaren skall 

planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet 

på god vård uppfylls. Hollnagel et al. (2015) skriver om hur varje system 

borde arbeta med säkerhet utifrån ett säkerhet – 2-perspektiv, alltså att se till 

vad som gått rätt och inte till vad som gått fel. I studien framkom att en 

framgångsfaktor var mötena med omvårdnadspersonalen och i enlighet med 

Hollnagel et al. (2015) bör då organisation sträva efter att få dessa möten att 

ske.   

För patientsäkerheten var samarbetet mellan sjuksköterskan och 

omvårdnadspersonalen viktig. Sjuksköterskorna i den föreliggande studien 

menade att det var viktigt att ha ett fungerande team som arbetade 

tillsammans med patienten. Flera informanter beskrev också att det var 

sjuksköterskans uppgift att skapa en atmosfär i gruppen där det var tillåtet att 

diskutera, ställa frågor och uttrycka sin egen åsikt utifrån den kunskap som 

varje individ besitter. Tidigare forskning har visat att det är viktigt att låta 

varje individ i teamet uttrycka sin åsikt inom sitt expertisområde. Varje del i 

systemet sitter inne på kunskap som kan vara viktig att framföras. 

Sjuksköterskorna i samma studie menade också att viktiga aspekter för att 

stärka kommunikationen och samarbetet var att känna varandra (Pype, 

Merens, Helewaut & Krystallidou, 2018).  

I föreliggande studie framkom det att kommunikationen och 

överrapporteringen stärktes när sjuksköterskan och omvårdnadspersonalen 

träffades flera gånger under en arbetsdag. Det ansågs också vara av vikt att 
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sjuksköterskan skapade en god relation med omvårdnadspersonalen. När 

sjuksköterskan och omvårdnadspersonalen hade en god och avslappnad 

relation så kände omvårdnadspersonalen att de vågade ringa och ställa frågor 

till sjuksköterskan när de kände sig osäkra. Det i sin tur ökade 

patientsäkerheten. Här finns det från sjuksköterskorna i studien tydligt 

beskrivet vilka faktorer som stärker samarbetet med omvårdnadspersonalen. 

Författarna till studien anser att det är ett påtagligt Säkerhets – 2-perspektiv. 

En fungerande del i ett system som torde kunna appliceras på fler delar i det 

stora systemet (Hollnagel et al., 2015). Ett fungerade lagarbete och en 

effektiv kommunikation mellan teammedlemmarna är viktiga faktorer för att 

garantera en säker vård för patienterna. Flertalet negativa händelser som sker 

i vården är orsakade av felkommunikation och missförstånd i de olika 

rollerna (WHO, 2011). Det skulle därför kunna vara av stor vikt för en 

organisation som hemsjukvården att se till vilka faktorer som stärker ett gott 

samarbete mellan sjuksköterska och omvårdnadspersonalen och utveckla 

verksamheten utifrån det. 

 

Otydlig ledarskapsroll 

Sjuksköterskorna i studien upplevde att de hade en viktig roll som 

arbetsledare och att de samtidigt i många fall såg det som en svår uppgift att 

vara arbetsledare men inte chef. Sjuksköterskor i tidigare forskning beskriver 

sitt ledarskap som ett ansvar för att patienten får en god vård men också ett 

ansvar för personal samt för ekonomin. Allt detta ansvar kunde beskrivas 

som överväldigande för sjuksköterskan (Solbakken et al., 2019).  

Sjuksköterskorna såg också att det var svårt att vara arbetsledare utan någon 

reell utbildning. De önskade att arbetsgivaren tagit mer ansvar för att utbilda 

i detta. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor i hemsjukvården är i 

behov av mer utbildning i ledarskap redan under utbildningen till 

sjuksköterska. Det är nödvändigt för att kunna ha ett tvärprofessionellt team 
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runt patienten som i sin tur ökar möjligheten för en patientsäker vård (Jarrín, 

Pouladi, & Madigan, 2019). Annan forskning säger att sjuksköterskan genom 

att diskutera ledarskap med andra sjuksköterskor har kunnat hitta råd och 

stöd i att hantera sin roll som ledare (Håkanson et al., 2014). 

Sjuksköterskor i den föreliggande studien uttryckte hur de själva försökte 

visa omvårdnadspersonalen sitt eget engagemang för sitt arbete i hopp om att 

omvårdnadspersonalen skulle känna likadant för sitt arbete. Forskning har 

också visat att sjuksköterskor som arbetsledare kände ansvar för hur 

omvårdnadspersonalen trivdes på sitt arbete. De beskrev att de kunde 

påverka om omvårdnadspersonalen kände arbetsglädje och engagemang för 

sitt arbete (Håkanson et al., 2014). Samarbetet stärks genom ett positivt 

socialt klimat i arbetsgruppen och sjuksköterskan kan vara med och bidra till 

detta (Dellve, 2019). Varje medlem i ett team spelar en viktig roll i att 

upptäcka och uppmärksamma risker (Vincent & Amalberti, 2016). I sin 

ledarskapsroll bör sjuksköterskan i hemsjukvården därför se det som sin 

uppgift att främja sådant öppet klimat.  

Sjuksköterskorna i den föreliggande studien berättade att samarbetet med 

omvårdnadspersonalens enhetschef var viktig. Enligt Vincent och Amalberti 

(2016) bekräftas detta med att alla delar i teamet spela en viktig roll gällande 

patientsäkerhetsarbetet. Återigen återkommer systemet och dess olika delar 

och dess påverkan på varandra (Öquist, 2018). Den som är ledare är 

medveten om sin egen roll i systemet och arbetar utifrån ett sådant synsätt 

skulle det därmed kunna ha en positiv inverkan på hela teamet. En tydlig 

ledarroll skulle kunna påverka omvårdnadspersonalens egen syn på sin roll. 

Ett tydligt och bra ledarskap från sjuksköterska kan direkt och indirekt 

påverka andra medarbetare och deras engagemang för sitt arbete.  

I systemteorin finns två typer av ledare, modell 1 och modell 2. Modell 1 

innebär att ledaren är rationalistisk och har på förhand en uppgjord plan för 

det som komma skall. Den som leder ett arbete med synsättet som inom 
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modell 1 kommer sällan fram till någon egentlig förändring då hen undviker 

tvivel och risktagande. Den som leder enligt modell 2 leder istället arbetet 

framåt tillsammans med medarbetarna och är inte rädd för att lystra till deras 

åsikter. Modell 2-ledaren är inte rädd för att lägga all fakta på bordet och 

sedan låta detta diskuteras högt i gruppen (Öquist, 2018). Varje del i teamet 

mellan sjuksköterska och omvårdnadspersonal spelar en viktig roll och varje 

del i systemet skall ses som en viktig källa till kunskap (Pype et al., 2018). 

Sammantaget bör sjuksköterskan i enlighet med ovanstående sträva efter att 

arbeta om arbetsledare enligt modell 2.  

Sjuksköterskorna i studien påpekade att det var deras uppgift att leda 

gruppen framåt i arbetet. Det framgick också i studien att sjuksköterskans 

uppgift var att arbeta med förändringar som krävdes för en bättre och en mer 

patientsäker vård. Inom systemteorin menar Öquist (2018) att när det skall 

genomföras en förändring bör den som leder förändringen lämna information 

som mottagaren själv får disponera och förvalta. Den som skall överlämna 

information bör använda sig av kroppsspråket eller små subtila kommentarer 

för att leda informationstagaren i rätt riktning (Öquist, 2018). De 

sjuksköterskor som arbetar i hemsjukvården och som då även är arbetsledare 

över omvårdnadspersonalen bör alltså ge mer uppmuntrande blickar eller 

andra små tecken för att arbetet skall gå framåt i den riktningen som 

sjuksköterskan önskar.  

 

Kunskap och erfarenhet 

Sjuksköterskorna i den föreliggande studien menade att det fanns både 

utbildad och erfarenhetsrik omvårdnadspersonal och omvårdnadspersonal 

som saknade både utbildning och erfarenhet. All personal hade alltså inte rätt 

utbildning och rätt kompetens för de uppgifter de blev ålagda av 

sjuksköterskan. Schildmeijer et al. (2019) beskrev också att det fanns ett stort 
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behov av att handleda och utbilda den personal de skulle samarbeta med för 

att stärka patientsäkerheten. Eftersom det skiljer sig mycket i kunskap och 

erfarenhet mellan omvårdnadspersonal så ses det som en patientrisk att 

omvårdnadspersonalen gör olika bedömningar och egna tolkningar av 

patienters hälsa (Schildmeijer et al., 2019). För att varje individ i teamet skall 

kunna utföra sina uppgifter på ett korrekt och säkert vis krävs det att de som 

ingår i systemet vet och förstår vilka skyldigheter de har samt vilka deras 

arbetsuppgifter är (Pype et al., 2018). Sjuksköterskor i en tidigare studie erfor 

att när omvårdnadspersonalen saknade vårdkunskap kunde de inte göra 

pålitliga bedömningar. Det gjorde att sjuksköterskan hellre själv åkte hem till 

patienten och gjorde en egen bedömning (Solbakken et al., 2019). Det 

innebar att sjuksköterskorna fick åka på uppdrag som de kanske inte hade 

behövt om omvårdnadspersonalen hade kunnat göra en bra bedömning och 

sedan överrapporterat den till sjuksköterskan. Det har dock även framkommit 

att omvårdnadspersonal erfarit osäkerhet i de fall där det krävts 

hälsobedömningar av dem (Solbakken et al., 2019). Författarna anser att det 

därför är värdefullt att omvårdnadspersonal får grundläggande utbildning 

inom omvårdnad för att samarbetet mellan omvårdnadspersonal och 

sjuksköterska ska fungera så bra som möjligt. 

I den föreliggande studien framkom också att då omvårdnadspersonalen 

saknade rätt kunskap och erfarenhet ökades arbetsbelastningen på 

sjuksköterskan som inte kunde delegera uppgifter till dem. Även 

sjuksköterskor i en annan studie beskrev hur sjuksköterskan får fler 

arbetsuppgifter när omvårdnadspersonalen inte kan ta emot delegeringar på 

grund av avsaknad av utbildning eller rätt kompetens (Schildmeijer et al., 

2019). Skall detta ses ur ett säkerhetsperspektiv som Hollnagel et al. (2015) 

skriver om bör blicken riktas mot vad det var som fungerande. Återigen går 

Säkerhet – 2-perspektivet ut på att se till de fungerande delarna i systemet. I 

det systemet som sjuksköterskorna i studien tillhör är erfarenheten att det 
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som fungerar för att stärka patientsäkerheten är att fortbilda och handleda de 

andra delarna i teamet. En annan aspekt är att det i sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning står att de är sjuksköterskans uppgift är att: ”Initiera 

och leda utbildningsinsatser för studenter och medarbetares lärande såväl 

inom professionen som i interprofessionella team.” (Svenska 

sjuksköterskeförening, 2017). Det finns alltså beskrivet att det är 

sjuksköterskans arbetsuppgift att utbilda och handleda. Ändå säger 

sjuksköterskorna i studien att det finns svårigheter med att utföra det ute i 

verksamheten. Hälso- och sjukvården är ett komplext system där varje del är 

sammanflätade med de andra delarna. Förändras en del leder till förändring i 

en annan (Öquist, 2018). Ur det perspektivet kan det ses att i systemet 

samverkar sjuksköterskan och omvårdnadspersonalen, och även deras 

kunskap och kompetens. Handledningen kanske då blir en del av systemets 

fungerande delar.   

Brister i rapporteringen  

Sjuksköterskorna såg att det fanns brister i informationsöverföringen mellan 

dem och omvårdnadspersonalen. De såg även att det fanns delar som 

fungerade väl, både i den skriftliga och den muntliga kommunikationen. 

Många av bristerna berodde på ej befintliga rutinerna kring överrapportering 

och dokumentation. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning finns 

samverkan i team med som en punkt. Sjuksköterskan skall säkerställa 

informationsöverföringen mellan medlemmarna i teamet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). En av de viktigaste förutsättningarna för ett 

säkert arbete är att hela teamet arbetar mot samma mål, där 

kommunikationen är ett betydelsefullt verktyg (Socialstyrelsen, 2019). I den 

föreliggande studien framkom det att det finns brister i kommunikationen 

och framförallt i rutinerna kring rapporteringen, muntlig och skriftlig. Även 

Solbakken et al. (2019) beskriver att sjuksköterskan upplever en inre konflikt 

mellan att lita på omvårdnadspersonalens rapportering och ett eget behov 
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samt ansvar för att ge en god vård. Sjuksköterskor i deras studie beskriver att 

de vill kunna lita på omvårdnadspersonalens bedömningar men ändå känner 

att de vill åka hem till patienten och se situationen med egna ögon. 

Sjuksköterskorna i den föreliggande studien förespråkade användandet av 

ISBAR men att det sällan användes. Socialstyrelsen (2019) beskriver hur 

informationsöverföringen, eller brister i den, kan leda till minskad 

patientsäkerhet och att det finns verktyg för att öka säkerheten kring 

informationsöverföringen, ISBAR (Socialstyrelsen, 2019). Hollnagel et al 

(2015) beskriver i sin modell att det kan vara en fungerande faktor att arbeta 

utifrån vad som fungerar och inte utifrån vad som går fel. Sjuksköterskornas 

syn på bristerna i informationsöverföringen i den föreliggande studien tyder 

på att deras erfarenhet är att kommunikationsverktyg som ISBAR fungerar. 

Det fungerar så att antalet missar i rapporteringen minskar och därför kan det 

finnas ett syfte att använda sig av det. Tidigare forskning stärker denna tes då 

även den påvisar att ett kommunikationsverktyg såsom ISBAR stärker 

kommunikationen, samarbetet och patientsäkerheten (Beckett & Kipnis, 

2009). Tänkt ur ett Säkerhet – 2 perspektiv skulle då detta vara en väg att gå 

för att stärka patientsäkerheten (Hollnagel, et al., 2015). Sjuksköterskorna 

menade att det i flera fall saknades rutiner och riktlinjer för när, var och hur 

överrapportering och dokumentation skulle ske. Det har dock framkommit i 

forskning att riktlinjer inte alltid fungerar i ett så komplext sammanhang som 

hälso- och sjukvården är. Det komplexa system som vården är, påverkas av 

så många olika delar och de som arbetar i det måste vara anpassningsbara 

efter varje situation. Därför kanske inte skrivna rutiner och riktlinjer är 

lösningen (Hollnagel et al., 2015). En annan aspekt av problemet är att det 

utan rutiner och riktlinjer verkar uppstå många brister i systemet. Återigen 

bör systemet sträva efter att se vad det är som fungerar (Hollnagel et al., 

2015). I det här fallet påvisar den föreliggande studien att det är de grupper 

som har rutiner på informationsöverföring som har en fungerande 
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rapportering. En tredje aspekt av detta är att checklistor och rutiner innebär 

enligt Hollnagel et al. (2015) att man har ett Säkerhet – 1-tänk. Riktlinjer 

innebär att det skall finnas en orsak-verkan, så är dock inte alltid fallet i ett så 

komplext system som hälso- och sjukvården (Hollnagel et al., 2015). 

Riktlinjer och rutiner kring hur arbetet skall fungera är ett säkerhet – 1-

tänkande. Men det ena utesluter inte det andra. Riktlinjer och rutiner är bra 

men det får inte ta överhand. Det måste finnas en medvetenhet om risker och 

en kunskap att anpassa rutiner till att sträcka sig utanför de vanliga ramarna 

när behovet finns. Det komplexa system som hälso- och sjukvården är går 

alltså inte att helt standardisera. Men att arbeta utifrån både Säkerhet – 1 och 

Säkerhet – 2 skulle då vara det ultimata, riktlinjer och rutiner med möjlighet 

att gå utanför dessa för att anpassa arbetet utifrån den specifika situationen 

(Hollnagel et al., 2015).  

9 Slutsats 

I studien framkom det att sjuksköterskorna i hemsjukvården erfor vissa 

brister i samarbetet med omvårdnadspersonalen. Det visade sig dock finnas 

faktorer som kunde underlätta samarbetet. En sådan faktor var att ha sitt 

kontor nära omvårdnadspersonalen. Det gjorde att informationsöverföringen 

mellan sjuksköterska och omvårdnadspersonalen ökade. Sjuksköterskor erfor 

att när samarbetet med omvårdnadspersonalen var otillräckligt så uppstod 

risker i patientsäkerheten. Sjuksköterskan såg sin roll som arbetsledare som 

svår då de saknade utbildning i ledarskap. De erfor att de saknade kunskap 

om hur de skulle leda en grupp. När omvårdnadspersonalen saknade kunskap 

i omvårdnad och sjukvård ville sjuksköterskan ha möjlighet att hålla i 

utbildningar för omvårdnadspersonalen. Sjuksköterskorna hade dock svårt att 

få tid till detta. Om sjuksköterskorna hade haft möjlighet att hålla i fler 

utbildningar hade det kunnat leda till att sjuksköterskan kunnat delegera fler 

uppgifter till omvårdnadspersonalen. Enligt sjuksköterskan hade regelbundna 
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utbildningar för omvårdnadspersonalen kunnat leda till en ökad 

patientsäkerhet.  

Det var viktigt att personal på samtliga nivåer i systemet visade engagemang 

för sitt arbete. När en del i systemet fungerade väl kunde det leda till att de 

andra delarna i systemet också blev välfungerade. Delarna är därmed 

beroende av varandra för att kunna skapa en välfungerande helhet. När 

samarbetet och kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

omvårdnadspersonalen fungerar så gynnar det patienten i slutändan som får 

en god och säker vård.  

10 Klinisk implikation  

Det finns hopp om att den föreliggande studien ska leda till förståelse för 

vikten av ett bra samarbete mellan sjuksköterska och omvårdnadspersonal i 

hemsjukvården. Förhoppningen är att professioner som arbetar med 

hemsjukvård ska kunna utläsa vilka faktorer som leder till ett bättre 

samarbete och därmed kunna ta med det ut i verksamheterna. En annan 

förhoppning är att både sjuksköterskor och omvårdnadspersonal i teamet 

skall se betydelsen av varandra. Att samarbetet grundar sig på förståelsen av 

att alla är behövda. Studien är i slutändan också till gagn för patienterna i 

hemsjukvården då ett gott samarbete leder till ökad patientsäkerhet. En annan 

del i resultatet visar att sjuksköterskor som arbetar i hemsjukvården önskar 

mer utbildning i ledarskap. Detta för att kunna stärka sin roll som 

arbetsledare i ett komplext system.   

10.1 Förslag till fortsatta studier 

 

I studien undersöktes sjuksköterskors erfarenheter av samarbetet med 

omvårdnadspersonal i hemsjukvården. Det hade i framtida studier varit 

intressant att undersöka omvårdnadspersonalens perspektiv.  Då det framkom 
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att alla delar i systemet påverkade varandra så skulle det kunna fortsätta 

studeras hur samarbetet ser ut och hur det kan förbättras i andra delar av 

hälso- och sjukvårdssystemet. Då hemsjukvården med tiden går mot att bli 

mer avancerad sjukvård så skulle det kunna vara av intresse att fortsätta 

studera faktorer i verksamheterna som påverkar patientsäkerheten.    
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Bilaga A  

Informationsbrev till verksamhetschef  

   

Till dig som är verksamhetschef för avdelningen för sjuksköterskor. 

   

Information och förfrågan om att be distriktssköterskor/sjuksköterskor 

att delta i studien: Sjuksköterskors erfarenhet av samarbetet 

med omvårdnadspersonalen intervjustudie i hemsjukvården.   

   

Sjuksköterskorna har det primära ansvaret för patientens omvårdnad. 

Omvårdnaden planeras, genomförs och utvärderas i samarbete med andra 

professioner. För att inge trygghet och kontinuitet hos patienterna måste 

sjuksköterskan vara närvarande i verksamheten och vara med i teamet runt 

patienten. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att planera och 

strukturera omvårdnaden i samverkan med andra professioner för att 

säkerställa god vårdkvalitet för patienten. Det finns riktlinjer och lagar som 

styr hur samarbetet mellan sjuksköterskor och omvårdnadspersonalen ska se 

ut. Det finns dock inte mycket forskning som visar hur samarbetet ser ut i 

verkligheten ute i verksamheten. Genom att genomföra denna studie finns 

möjlighet att hitta förbättringsområden inom ämnet som i slutändan kan 

stärka patientsäkerheten. Syftet med studien är ta reda på vilka erfarenheter 

sjuksköterskor i hemsjukvården har gällande samarbetet med 

omvårdnadspersonalen.   

   

Vi söker cirka 10 informanter som kan tänka sig att ställa upp på intervjuer. 

Deltagarna i studien ska ha arbetat i hemsjukvården i minst två år och ska ha 

patientansvar. Det är helt frivilligt att delta i studien och informanten kan 

närsomhelst avbryta sin medverkan. Intervjuerna kommer att spelas in och 
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sedan transkriberas. Materialet kommer att behandlas med sekretess och 

kommer att förvaras så att inga obehöriga får tillgång till det. Resultatet av 

studien kommer sedan att redovisas som en uppsats på avancerad nivå vid 

Linnéuniversitetet.  

   

Vi heter Maja och Emelie och vi läser distriktssköterskeprogrammet vid 

Linnéuniversitetet. Vi planerar att genomföra denna intervjustudie inför vår 

kommande magisteruppsats. Vi önskar ert godkännande för att genomföra 

denna studie på sjuksköterskor/distriktssköterskor som arbetar i kommunen. 

Tack på förhand. Ni nås oss enligt nedanstående uppgifter.   

   

Maja Eklund  

E-post: me222sb@student.lnu.se  

Telefon:  

 

Emelie Lindén   

E-post: ea222eg@student.lnu.se  

Telefon 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:me222sb@student.lnu.se
mailto:ea222eg@student.lnu.se
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Bilaga B 

Informationsbrev om deltagande i studie  

 

Sjuksköterskors erfarenhet av samarbete med omvårdnadspersonalen  

Samarbetet och kommunikationen mellan sjuksköterskor och 

omvårdnadspersonalen i hemsjukvården är viktig för patientsäkerheten. Det 

finns riktlinjer och lagar som styr hur samarbetet mellan sjuksköterskor och 

omvårdnadspersonalen ska se ut. Det finns dock inte mycket forskning som 

visar hur samarbetet ser ut i verkligheten ute i verksamheten. Genom att 

genomföra denna studie finns möjlighet att hitta förbättringsområden inom 

ämnet som i slutändan kan stärka patientsäkerheten. Därför vill vi 

genomföra en intervjustudie om hur detta samarbete fungerar.   

Vi söker sjuksköterskor som har arbetat i hemsjukvården i minst två år och 

som är patientansvariga i ordinärt boende. Därför undrar vi om du kan tänka 

dig att delta i vår studie. Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan 

när som helst avbryta din medverkan. Intervjuerna kommer pågå cirka 30-

60 minuter och kommer att ske på en plats som passar bäst för dig. 

Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas.   

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas 

konfidentiellt och det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att 

kunna ta del av det. Inga enskilda personer kommer att kunna identifieras i 

examensarbetet. Informationen som framkommer kommer att presenteras i 

form av en uppsats på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.  

   

Vid frågor ta kontakt med nedanstående ansvariga:  

   

___________________________________________________  
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Maja Eklund  

Studerande specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning 

distriktssköterska  

Telefonnummer:  

E-post:  

   

_________________________________________________  

Emelie Lindén  

Studerande specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning 

distriktssköterska  

Telefonnummer:  

E-post:  

   

__________________________________________________  

Ingrid Djukanovic 

Handledare  

Telefonnummer:  

E-post:  
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Bilaga C 

Intervjuguide  

 

• Bakgrund.  

• Hur länge har du varit utbildad ssk/dsk?  

• Hur länge har du arbetat som ssk/dsk i hemsjukvården?  

• Intervjuguide  

• Vilka erfarenheter har du av ett fungerande samarbete med 

omvårdnadspersonalen?  

• Vilka erfarenheter har du av att samarbetet med omvårdnadspersonalen 

inte fungerar?  

• Hur fungerar den muntliga kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

omvårdnadspersonalen?  

• Hur fungerar den skriftliga kommunikationen till och från 

omvårdnadspersonalen?  

• Vad har du för erfarenhet av att informationen från omvårdnadspersonalen 

har relevans för ditt arbete?  

• Hur tänker du runt patientsäkerhet relaterat till samarbetet mellan 

sjuksköterskor och omvårdnadspersonal?  

   

Förslag på följdfrågor:  

• Kan du utveckla...?  

• Kan du berätta mer om…?  

• Hur menar du…?  

• Varför tror du att det är så…?  

  

  

BILAGA D  

Exempel på innehållsanalys  
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Meningsenhet  Kondenserad  Kod  Underkateg

ori  

Kategori  

Så långt det är 

möjligt är det 

viktigt att ha en 

öppen 

kommunikation. 

Jag vill förmedla 

till 

omvårdnadsperson

alen att de inte ska 

vara rädda för att 

ringa mig. 

Det är viktigt för 

arbetet med en god 

relation mellan 

sjuksköterskan och 

omvårdnadsperson

alen.  

Relationen mellan 

sjuksköterskan 

och 

omvårdnadsperso

nalen 

Goda 

relationer 

Organisatori

ska 

förutsättnin

gar. 

Vi har försökt 

trycka mycket på 

när vi delegerar 

personalen att man 

ska gå efter 

ISBAR. Så att alla 

följer samma 

mönster 

Kommunicera 

likadant genom att 

använda ISBAR.  

Likvärdig 

kommunikation- 

ISBAR 

Rapporterin

g över 

telefon 

Brister i 

rapportering

en. 

Patientsäkerheten 

påverkas mycket 

av 

omvårdnadsperson

alens erfarenhet 

tycker jag.  

Omvårdnadsperson

alens erfarenhet 

påverkar 

patientsäkerheten 

Erfarenheter ökar 

patientsäkerheten 

Skillnader i 

vårdkunskap 

Kunskap 

och 

erfarenhet 
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Bilaga E 

Samtyckesblankett  

   

Jag har tagit del av informationen om studien sjuksköterskors erfarenheter 

av samarbetet med omvårdnadspersonalen, fått tillfälle att ställa frågor, fått 

dem besvarade och samtyckt till deltagande. Jag har även fått information 

om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min 

medverkan utan att ange orsak.  

  

  

  

_________________________________________________________   

Informant:   

   

 _________________________________________________________   

Ort & datum   

  

  

________________________________________________________   

Maja Eklund  

Studerande specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning 

distriktssköterska  

   

_________________________________________________________   

Ort & datum   
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_________________________________________________________   

Emelie Lindén   

Studerande specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning 

distriktssköterska  

   

_________________________________________________________   

Ort & datum  
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BILAGA F 

Etisk egengranskning  

 

  
Ja Kanske Nej 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga 

personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter 

som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 

åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap i fackförening eller som rör hälsa 

eller sexualliv). 

  
X 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

deltagarna (även sådant som inte avviker från 

rutinerna men som är ett led i studien)? 

  
X 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 

psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling av 

övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att 

påverka? 

  
X 

4 Används biologiskt material som kan härledas till 

en levande eller avliden människa (t.ex. blodprov 

)? 

  
X 

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 

såsom barn, person med demenssjukdom eller 

psykisk funktions-nedsättning, personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter 

som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  
X 
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6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid 

konferens eller i vetenskaplig tidskrift efter 

studiens genomförande. 

 
  x 

7 Kommer personregister upprättas (där data kan 

kopplas till fysisk person) och anmälas till 

registeransvarig person (PUL- ansvarig).  

  
x  

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-

nytta samt anpassat till nivån på studien. 

x 
  

9 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så 

att deltagarna förstår dess syfte och uppläggning 

(inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att 

alla detaljer som kan påverka beslut om 

medverkan klart framgår. (För studier med 

minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t 

ex vid enkäter i skolklasser.) 

x  
  

10 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta 

framgår tydligt i den skriftliga informationen till 

patient eller forskningsperson. Vidare framgår 

tydligt att deltagare när som helst och utan 

angivande av skäl kan avbryta försöket utan att 

detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om 

studenter, betyg etc. 

x  
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12 Det finns resurser för genomförande av projektet 

och ansvariga för studien är namngivna (student 

och handledare) 

x  
  

 

  

  

  

  

 


