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Sammanfattning 
Bakgrund: Sjuksköterskan i kommunens äldrevård befinner sig i en allt mer pressad 

arbetssituation. Det beror på minskade resurser och en allt äldre befolkning med 

komplexa och olika behov av omvårdnads- och sjukvårdande insatser i kommunerna. 

Det är viktigt med en god arbetssituation för att kunna vara trygg i sin yrkesroll, utföra 

omvårdnadsarbete med hög kvalitet och bibehållen hälsa. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans arbetssituation inom kommunal äldrevård i Sverige 

från ett sjuksköterskeperspektiv. 

Metod: En systematisk litteraturstudie. Valda artiklar var: fem kvalitativa studier och 

fem kvantitativa studier. 

Resultat: Presenteras inom två huvudkategorier; Organisationens betydelse för 

arbetssituationen och Sjuksköterskans upplevelser av betydelse för arbetssituationen. 

Sjuksköterskorna kände sig pressade på grund av otydlig organisation, att ständigt vara 

tillgänglig, ha dåligt samvete för att inte räcka till, vara ifrågasatt och brist på 

handledning och komptetensutveckling. 

Slutsatser: Sjuksköterskorna upplever att de inte kan påverka sin arbetssituation, de 

känner sig inte uppskattade eller värdefulla. Det framkom en avsaknad av en tydlig 

struktur i organisationen och tydlig rollfördelning. Det finns ett samband mellan att 

kunna påverka arbetssituationen och vilken kompetens sjuksköterskan har. 

Arbetsgivaren har ett ansvar att uppmuntra och ge ekonomiska förutsättningar för 

kompetensutveckling. 

 

Nyckelord 
sjuksköterska; kommunal äldrevård; arbetssituation  

 

Tack 
Vi är tacksamma för att Karin Weman, handledare, har guidat och uppmuntrat oss i 
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1 Inledning 
Allt sedan Ädelreformen, 1992, infördes har sjuksköterskorna i kommunens hälso- och 

sjukvårdsverksamhet fått mer ansvar och en mer ansträngd arbetssituation. Kommunen 

fick som arbetsgivare en ny yrkesgrupp och verksamhet att ansvara för. När vi nu går in 

i 21-århundradet ställs det krav från aktiva äldre och anhöriga på den vård som erbjuds 

(Josefsson, 2009). I media skrivs det om hur anhöriga upplever kommunernas 

äldreomsorg. Inte lika ofta rapporteras det om sjuksköterskornas arbetssituation.  

Vi har genom våra professioner, som distriktssköterska och nattsjuksköterska inom 

kommunens hälso- och sjukvård, upplevt att arbetssituationen är komplex för 

sjuksköterskorna i kommunens äldreomsorg. Vi har sett att sjuksköterskorna ofta är 

spindeln i nätet, men samtidigt har de svårt att få fram aktuell information eftersom det 

är olika journalföringssystem inom landstinget och kommunen. Vår upplevelse är att 

sjukskölterskorna inom kommunens äldrevård har en ansträngd arbetssituation med 

mycket krav och förväntningar. Vårdförbundet, avdelning Kalmar, har diskuterat 

arbetssituationen för sjuksköterskor inom kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet. 

Vi har då upplevt att det finns olika uppfattningar om hur sjuksköterskans 

arbetssituation inom kommunens äldrevård ser ut. 

I Dalarnas Tidning (2012) slår sjuksköterskorna i Ludvika kommuns äldreomsorg larm 

om sin ohållbara arbetssituation. Det är framförallt vikariesituationen då flera är 

sjukskrivna och den psykosociala arbetsmiljön som upplevs som ohållbar. 

Det har inte blivit fler sjuksköterskor eller mer resurser till äldrevården de senaste åren. 

Trots att de äldres behov av omsorg och omvårdnad ökar så har 

sjuksköterskebemanningen inte följt med. En sjuksköterska har ofta upp till 50 patienter 

som har många olika sjukdomar. Det går att se ett samband mellan låg personaltäthet 

och minskad vårdkvalitet (Friberg, R., 2012). 

 

2 Bakgrund 
Vården av äldre är idag en av Sveriges viktigaste frågor. Socialstyrelsen (2012) visar att 

2011 fanns det 494 000 invånare i Sverige som var över 80 år och Socialstyrelsen 

beräknar att antalet äldre kommer att öka till 800 000 år 2030. Enligt socialstyrelsen 

(2012) bodde ca 250 000 personer över 65 år i särskilt boende eller hade hemtjänst 

beviljat i ordinärt boende. År 2007 fanns det ca 17 000 sjuksköterskor inom 
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kommunens äldrevård i Sverige. Av dessa var det ca 300 som hade specialistutbildning 

i vård av äldre och ca 1800 var distriktssköterskor (Vårdförbundet, 2007).   

Ansvaret för omsorgen och vården av personer över 65 år är först och främst 

kommunens, men ansvaret ligger även nationellt och på landstingen. HSL (Hälso- och 

sjukvårdlagen) samt SoL (Socialtjänstlagen) är de lagar som styr kommunens äldrevård. 

HSL styr hälso- och sjukvården som arbetsgivaren ansvarar för och SoL styr 

kommunernas ansvar för omsorg och service. Kraven på en allt mer avancerad hälso- 

och sjukvård i kommunen har ökat sedan Ädelreformen genomfördes 1992. 

Kommunerna blev då ansvariga för medicinsk vård, rehabilitering och social service i 

ordinärt och särskilt boende (Josefsson, 2009).  

Kommunen ansvarar för särskilda boenden. Idag finns det oftast särskilt boende med 

inritning mot demens eller somatik. Det finns även boende för äldre personer med 

psykiatriska sjukdomar. Den 1 januari 2008 överfördes ansvaret för hemsjukvården i 

ordinärt boende från landstinget till kommunerna i Kalmar Län. Övertagandet 

innefattade hemsjukvård, hembesök samt rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i 

ordinärt boende. En utvärdering gjordes i maj 2011i Kalmar län av Regionförbundet och 

där framkom det bl. a att sjuksköterskorna upplevs som mer nåbara dygnet runt. Brister 

som uppmärksammades var att kommunerna och landstinget har olika journalsystem 

vilket upplevs av sjuksköterskorna som ett problem. Patientsäkerheten hotas eftersom 

tillgången till aktuell information försvåras, angående t. ex patientens tillstånd och 

aktuella ordinationer. Därför ställs det stora krav på en korrekt överrapportering mellan 

slutenvården och kommunen. I utvärderingen framkom också att sjuksköterskorna 

saknar en naturlig mötesplats med läkarna. Sjuksköterskan förväntas ”vara överallt och 

veta allt” samtidigt finns upplevelsen av att deras arbetssituation är okänd för läkare och 

sjuksköterskor som är verksamma inom andra vårdverksamheter (Regionförbundet i 

Kalmar Län, 2011). 

Sjuksköterskan är en nyckelperson i kommunens vård och omsorg av äldre personer 

(Vårdförbundet, u.å.). Sjuksköterskan ska förutom kunskap om hälsa, lidande, 

förebyggande av sjukdom och återställande av hälsa (SOSFS 2005:105) även ha 

kunskap inom administration, undervisning, praktik, politik, forskning och teorier samt 

kunskap från andra discipliner (Josefsson, 2009). 
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Sjuksköterskans yrkesroll, funktion och ansvar beskriver deras arbetssituation. 

Sjuksköterskan har ett ansvarsfullt arbete och den högsta kompetensen inom omvårdnad 

i kommunen. Detta ställer krav på att sjuksköterskan är professionell och ska ha goda 

kunskaper och färdigheter. Att arbeta inom kommunens hälso- och sjukvård innebär bl. 

a ensamarbete, ansvar för många patienter, komplexa omvårdnadssituationer som kräver 

avancerad omvårdnad, handledning och stöttning av omvårdnadspersonal, 

anhörigkontakter och delegeringar (Josefsson, 2009).  

Att arbeta som sjuksköterska inom kommunens hälso- och sjukvård ställer också krav 

på kompetensen gällande omvårdnaden av de mest sjuka äldre som kräver avancerad 

vård. Den avancerade omvårdnaden av de mest sjuka äldre har medfört att arbetstyngd 

och tidspress har påtagligt ökat för sjuksköterskorna inom den kommunala äldrevården 

(Josefsson, 2009). Socialstyrelsen (2011) definierar de mest sjuka äldre: ”Mest sjuka 

äldre är personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt 

funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom”, tidigare benämndes denna 

grupp som de multisjuka. De äldre som omfattas av kommunens äldrevård på särskilda 

boende är oftast personer äldre än 65 år. De har antingen en fysisk funktionsnedsättning 

efter t.ex. en stroke, eller en demenssjukdom. Det som är gemensam för personerna är 

att de klarar inte att leva själva utan behöver omvårdnad dygnet runt. I hemsjukvården 

träffar sjuksköterskorna på personer i alla åldrar men det är företrädesvis personer över 

65 år som kräver mycket sjukvårdsinsatser av sjuksköterskan. 

Resurserna till äldrevården har inte ökat i samma omfattning som antalet mest sjuka 

äldre. Det har bl.a. medfört att sjuksköterskan ofta står ensam i sina bedömningar 

(Josefsson, 2009). Signaler om att arbetssituationen är ansträngd och att det är nästan 

20 000 sjuksköterskor verksamma inom äldrevården gör frågan om hur 

sjuksköterskorna upplever sin arbetssituation mycket aktuell. 
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3 Teoretisk referensram 
Den mest kända hälsodefinitionen i vår tid är kanske den som formulerades av 

Världshälsoorganisationen: 

 Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte 

endast frånvaro av sjukdom (WHO 1948)  

Enligt WHO:s definition bör hälsa vara en fundamental rättighet för alla människor, 

oberoende av religion eller politiska åsikter. En hälsodeklaration som tydligt betonar att 

både fysiska, psykiska och sociala faktorer har betydelse för att komma tillrätta med 

ojämlikhet vad beträffar hälsan. Då det gäller socialt välbefinnande pekar WHO på 

faktorer som boende, arbetsliv, ekonomiska möjligheter och socialt nätverk som 

betydelse för att minska ohälsa. 

Dahlberg och Segersten (2011) beskriver hälsa som en känsla av välbefinnande, att må 

bra och orka göra det som man föresatt sig att genomföra. Hälsa är mångdimensionellt 

och kan inte beskrivas med ett ord. Upplevd hälsa speglar den totala livssituationen. 

Hälsa är inte avsaknad av sjukdom eller lidande utan en upplevelse av livskraft, livslust, 

livsmod, en relation till andra, att känna sig behövd och en känsla av mening och 

sammanhang. Det gäller att kunna tillåta sig själv att förhålla sig kreativt till de 

omständigheter som råder. För att kunna uppnå tillstånd av hälsa behövs det både 

stillhet och rörelse, så kallad god livsrytm. När de grundläggande upplevelserna eller att 

livsrytmen rubbas upplevs ohälsa. 

Upplevelsen av arbetssituationen påverkar hur sjuksköterskan upplever sin hälsa därför 

är det relevant att belysa arbetssituationen mot upplev hälsa. 

 

4 Problemformulering 
Ädelreformen 1992 startade processen och övergången från att äldre vårdats på 

institutioner till att vårdas i större utsträckning i hemmet eller på särskilt boende. År 

2012 fanns det i Sverige 250 000 personer som bodde i särskilt boende eller hade 

hemtjänst. 17 000 sjuksköteskor har ansvaret för deras hälso- och sjukvårds insatser. 

Många av de som bor i särskilt boende är de mest sjuka äldre som kräver avancerad 

sjukvård utförd av sjuksköterskor (Josefsson, 2009). Josefsson (2009) menar att det blir 

allt svårare att arbeta som sjuksköterska, de äldre är allt mer komplext multisjuka och 
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arbetssituationen har förändrats. Det ställs allt större krav på sjuksköterskor inom 

äldrevården. Krav ställs från såväl patienter, anhöriga som övrig personal. Omvårdnad 

av de mest sjuka äldre är komplext och kräver att sjuksköterskan har kunskap om den 

äldres sjukdomar, naturliga åldrandet, smärta och läkemedel. Anhöriga ställer krav på 

god omvårdnad, det krävs ständig dialog och involvering av anhöriga. Övrig personal 

ställer krav på närvaro, ledarskap och handledning. De ställda kraven påvekar 

sjuksköterskornas arbetsmiljö, både den fysiska och psykosociala. Obalans i den fysiska 

och psykosociala arbetsmiljön kan leda till ohälsa. Sjuksköterskans hälsa är viktig och 

behöver uppmärksammas. Det är angeläget att identifiera vad som kan orsaka ohälsa 

inom organisationen och arbetssituationen.  

 

5 Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans arbetssituation inom kommunal äldrevård i 

Sverige från ett sjuksköterskeperspektiv 

 

 

6  Metod 
Friberg, F. (2012) använder begreppet allmän litteraturöversikt till skillnad från 

Forsberg och Wengström (2013) som använder systematisk litteraturstudie, men menar 

på att metoden för litteraturöversikt är översättbar till en litteraturstudie. Vi har valt att 

bli inspirerade av Friberg, F. (2012) i denna systematiska litteraturstudie men då Friberg 

inte gett tydlig ledning har stöd även sökts i Forsberg och Wengström (2013) samt hos 

Polit och Beck (2012). 

Systematisk litteraturstudieinnebär att sammanställa redan befintlig forskning, för att ge 

en översikt av kunskapsläget inom valt område. Fokuseringen ska ligga på aktuell 

forskning och syfta till att göra forskningen tillgänglig för klinisk verksamhet (Friberg, 

F. 2012; Forsberg & Wengström, 2013). 

Friberg, F. (2012) samt Forsberg och Wengström (2013) menar att i systematiska 

litteraturstudier inom omvårdnad är det tillåtet att inkludera artiklar/rapporter av både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Detta stöds även av Polit & Beck (2012) som menar, 

att blanda kvalitativa och kvantitativa studier är ett relativt nytt fenomen som ställer 

krav på tydlig metod i litteraturstudien. 



  
 

8 

Metoden i systematisk litteraturstudie utgörs av tydlig problemformulering och syfte. 

Sökord och sökstrategi bestäms. Litteraturen utgörs av vetenskapliga artiklar eller 

vetenskapliga rapporter. Kritiskt värdera, kvalitets bestämma och därur välja det som 

ska ingå. Alla steg ska kunna identifieras och replikeras (Friberg, F. 2012). 

 

6.1 Litteratursökning 
I processen med litteratursökning gav inte Friberg (2012) tillräcklig god vägledning, 

istället fann vi att Östlundh (2012) gav bättre stöttning i sökande av artiklar. Databaser 

som användes var: Cinahl, PubMed, SweMed+, PsycInfo samt OneSearch vilka 

återfinns på Linnéuniversitetets bibliotekshemsida. Databaserna som användes valdes 

utifrån vilket område de täcker samt att artiklarna är publicerade företrädesvis i 

vetenskapliga tidskrifter. Cinahl och PubMed är två databaser som innehåller forskning 

inom bl.a. omvårdnad. SweMed+ täcker in vårdforskning och PsycInfo vänder sig till 

forskning inom psykologisk forsning inom omvårdnad. OneSearch är en ny funktion där 

flera databasers innehåll finns tillgängligt. Denna användes endast med syftet att 

säkerställa tidigare söknings resultat. 

Datainsamlingen börjades med identifiering av sökord utifrån syftet. Dessa översattes 

till engelska med hjälp av Svensk Mesh (Karolinska Institutet), egen språkkunskap samt 

översättningsverktyg via webben Sökord som användes i sökningen var; registered 

nurse, municipal elderly care, work environment samt work situation. Dessa användes 

som fritextsökning Sökorden prövades i olika kombinationer med den Booleska 

sökoperatorn AND. 

Sökningarna begränsades utifrån urvalskriterier. Inklusionskriterier var att artiklarna 

skulle vara publicerade mellan åren 2003-2013, vara granskade, hela artikeln skulle vara 

tillgänglig och innefatta sjuksköterskans perspektiv i den kommunala äldrevården i 

Sverige. Språket skulle vara antingen på engelska eller svenska. 

En provsökning genomfördes 131020 - 131021 i databaserna; Cinahl, PubMed, 

SweMed+ och PsychInfo. Ny sökning genomfördes 131109 – 10 i databaserna; Cinahl, 

PubMed, SweMed+, PsycInfo samt OneSearch som ny databas (Bilaga 1). 

Provsökningen för aktuella artiklar visade att antalet träffar inom fem år visade på ett 

svagt resultat så vi valde att utvidga tidsramen till, 2003-2013. Titlar på artiklarna lästes 

och stämdes av med syftet: sjuksköterskans arbetssituation inom kommunal äldrevård i 
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Sverige. Fanns det något samband lästes abstraktet. Svarade abstrakt på syftet, lästes 

hela artikeln. En djupare granskning gjordes av 18 artiklar. Av de 18 svarade inte 9 mot 

syftet varför de exkluderades. Resultatet visar på att både kvalitativa och kvantitativa 

studier har valts ut. En matris skapades för att ge en översiktlig bild av valda artiklar 

(Bilaga 2). Manuell sökning har gjorts utifrån intressanta artiklars referenslistor. En 

artikel tillkom på så sätt. 

 

6.2 Kvalitetsgranskning 
De utvalda artiklarna granskades med hjälp av granskningsmallar för kvantitativa och 

kvalitativa studier. Granskningsmallarna är framtagna av Friberg, F. (2012) (Bilaga 3 

och 4). Granskningen startade med individuell läsning och granskning enligt mallarna. 

Därefter gjordes en gemensam kvalitetsgranskning. Valda artiklars kvalitet bedömdes 

som låg, medel eller hög. Varje fråga var värd 1 poäng. Flera av frågorna kunde inte 

besvaras med ett rakt ja eller nej, diskussion fördes om det var ett positivt eller negativt 

svar som sedan poängsattes. För att nå hög kvalitet skulle artikeln erhålla 10-14 p. För 

att klassas som medelkvalitet 6- 9 p och för låg kvalitet 1-5 p. Resultatet av 

kvalitetsgranskningen fördes in i artikelmatrisen (Bilaga 2).  

 

6.3 Dataanalys 

Analysen började med att se helheten ur ett helikopterperspektiv för att kunna se delar 

för att därefter sammanfoga till en ny helhet (Friberg, F. 2012). Artiklarna lästes flera 

gånger för att helheten skulle bli tydlig, vi sökte efter skillnader och likheter i 

artiklarnas resultat. Därefter samlades nyckelord (delar) ur valda artiklar som beskriver 

sjuksköterskans arbetssituation i kommunal äldrevård. Dessa nyckelord visade på två 

huvudkategorier; Organisationens betydelse för arbetssituationen och Sjuksköterskans 

upplevelser av betydelse för arbetssituationen.  

 

Vid ytterligare analys visade sig tre underkategorier till varje huvudkategori (Tabell 1). 

Från artiklarnas resultat klipptes nyckelorden ut och sorterades in under respektive 

underkategori. Ny analys genomfördes genom att nyckelorden identifierades i 

respektive artikel för att utröna om något resultat tolkats fel eller sorterats in i fel 

underkategori. Alla resultat kunde placeras in under en underkategori. När något resultat 

skulle kunna passa in under flera olika underkategorier, söktes i respektive artikels 

sammanhang för att säkerställa tolkningen (Friberg, 2012). 
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6.4 Etiska övervägande 

Artiklar som ingår i en systematisk litteraturstudie bör beskriva vilka etiskt övervägande 

som har gjorts. Vid kvalitetsgranskningen av valda artiklar framkom det att alla hade 

etiskt tillstånd eller innehöll etiska överväganden. Ingen artikel har uteslutits från den 

systematiska litteraturstudien på grund av resultat som inte stämmer överens med 

författarnas åsikter (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

 

7 Resultat 
Tabell 1. 

Kategori Underkategori Nyckelord ex. 

Organisationens betydelse för 

arbetssituationen 

Bristande resurser organisation, resurser, stöd, 

bemanning 

Sjuksköterskans 

samordningsansvar 

spindel i nätet, advokat, 

samarbete, handleda 

Sjuksköterskans kunskap erfarenhet, okunskap, fördjupad 

kunskap 

Sjuksköterskans upplevelser av 

betydelse för arbetssituationen 

Sjuksköterskans krav och 

kontroll i och över arbetet 

etiska dilemman, misstag, dåligt 

samvete 

Sjuksköterskans 

förväntningar  

yrkesstolthet, respekterad, 

meningsfullhet 

Sjuksköterskans känsla av att 

vara förringad 

förväntningar, ifrågasatt, 

osynlig 

 

7.1 Organisationens betydelse för arbetssituationen 
7.1.1 Bristande resurser  

Sjuksköterskorna såg att brister i organisation och resurser, kunde leda till negativa 

konsekvenser för kvaliteten i vården (Weman, Kihlgren & Fagerberg, 2004). 

Sjuksköterskorna upplevde att stödet från chefer och läkare var lågt (Törnquist, 

Andersson & Edberg, 2012). Sjuksköterskorna kände att de fick en större förståelse för 

sin arbetssituation om chefen var sjuksköterska (Weman et al., 2004) och samtidigt 

värderades det högt att ha en rättvis och förstående chef och bra kollegor (Josefsson, 

Åling & Östin, 2011).  
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Under obekväma arbetstider kände sjuksköterskan en press. Eftersom det var mindre 

bemannat fanns det ingen kollega som kunde rycka in vid t. ex akut sjukdom. Det fanns 

även en känsla av frustration när det inte fanns någon annan som kunde ta över ansvaret, 

framför allt vid vård av svårt sjuka (Karlsson, Ekman & Fagerberg, 2009). 

Josefsson et al. (2007) visade att sjuksköterskorna hade en större längtan än möjlighet 

att vara nära patienterna eftersom arbetsbelastningen ökat, det hade blivit svårare att 

prioritera och planera och samtidigt ökade rädslan för att göra fel. Den ökade 

arbetsbelastning ledde till tidsbrist som upplevdes som stress hos sjuksköterskorna. 

Tidsbristen gjorde att sjuksköterskorna inte hann ta rast, samtidigt förväntade sig deras 

chef att de prioriterade det som var viktigast. Pressen orsakade fatigue hos en del 

sjuksköterskor som önskade att få gå tidigare i pension då de kände oro för att göra 

misstag (Karlsson et al., 2009). Knappt hälften av sjuksköterskorna som arbetat mer än 

5 år inom kommunal äldrevård ansåg inte att arbetssituationen var stimulerande. Medan 

de som arbetat mindre än 5 år tyckte det var stimulerande (Weman et al., 2004). 

I Josefsson et al. (2011) framkom det att sjuksköterskorna värderade tillgång till rätt 

utrustning och trygg arbetsmiljö högre än arbetstider och lön. Törnquist et al. (2012) 

fann att sjuksköterskorna skämdes när de inte kunde leva upp till de förväntningar som 

slutenvården hade när det inte fanns tillgång till adekvat utrustning som t.ex. syrgas 

eller att ge infusioner. 

 

7.1.2 Sjuksköterskans samordningsansvar 

Det är komplexa omvårdnadssituationer inom kommunernas äldreomsorg som kräver 

samarbete med kollegor för planering och organisering (Nilsson, Lundgren & Furåker, 

2009). Sjuksköterskan lade mycket tid på att fungera som sambandscentral mellan olika 

vårdgivare, läkare och anhöriga, men ofta upplevdes rollerna/ansvaret som oklara 

(Törnquist, et al., 2012).  

Till sjuksköterskans uppgifter hörde att göra olika bedömningar av patientens tillstånd, 

göra uppföljningar, vårdplaner och dokumentation (Nilsson et al., 2009). 

Sjuksköterskorna prioriterade stöd till patienter före avancerad omvårdnad och 

läkemedelsadministration (Norell, Ziegert & Kihlgren, 2012). Samtidigt var det den 

vanligaste samordningsuppgiften sjuksköterskan utförde, just samordningen runt 

läkemedelsadministration, som idag är förenklad med Apo-dos systemet, men utgjorde 
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ändå en betydande del av patienttiden. Apo-dos systemet kräver att ansvarig 

sjuksköterska beställer och administrerar läkemedel till patienten (Nilsson et al., 2009). 

Sjuksköterskan handledde och undervisade omvårdnadspersonal och patienter. 

Sjuksköterskan underlättade omvårdnaden genom att vara synlig och ständigt tillgänglig 

för patient, anhöriga och omvårdnadspersonal. På så sätt skapades trygghet och 

förtroende samtidigt ledde det till att anhöriga kom och sökte svar på olika problem som 

sjuksköterskan inte hade mandatet att svara på (Karlsson et al., 2009; Nilsson et al., 

2009; Gustafsson, Asp & Fagerberg, 2009).  

Samarbetet med anhöriga upplevde sjuksköterskorna som viktigt samtidigt som 

tidsbristen var påtaglig. Det var både att ge och ta information om patienten, att stötta 

och att hjälpa till med praktiska frågor (Karlsson et al. 2009). Sjuksköterskorna 

efterfrågade stöd och hjälp med att utveckla samarbetet med anhöriga då de kände att 

det är ett viktigt område för att kunna ge god omvårdnad. När de anhöriga tog ansvar för 

den äldre kunde det vara svårt för sjuksköterskan att veta i vems intresse den anhörige 

agerade (Weman et al., 2004).  

När sjuksköterskorna fick svar på olika prover och undersökningar, förväntades de göra 

en första bedömning om läkaren skulle kontaktas akut. Sjuksköterskorna upplevde sig 

då som assistenter till läkaren samtidigt som de var patientens advokat som skulle 

företräda dem. Sjuksköterskorna försökte att arbeta för patientens bästa i de regelbundna 

kontakterna med ansvarig läkare, t. ex vid receptförskrivning. Sjuksköterskorna 

upplevde dock att läkaren inte lyssnade på dem trots att sjuksköterskan visste mest om 

patienten (Karlsson et al. 2009; Törnquist et al., 2012). Samtidigt upplevde 

sjuksköterskorna att läkaren efterfrågade en kunskap som de normalt inte hade om t.ex. 

administrativa rutiner och undersökningar. Då det inte fanns närhet till läkare i 

äldrevården upplevde sjuksköterskorna att det krävdes både erfarenhet och mod för att 

arbeta inom särskilt boende (Karlsson et al., 2009). 

Sjuksköterskorna förväntades att sammanfoga social-, medicinsk- och omvårdnad. Att 

vara spindeln i nätet. Det skapades en frustration när de ofta fick utföra uppgifter som 

de inte kunde utföra men som de ändå kände ett stort ansvar inför. Eftersom det är så 

många yrkeskategorier inblandade kände sjuksköterskorna att det togs för givet att de 

skulle vara flexibla och anpassningsbara. Som när chefen talade om att de skulle lösa 
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problem som inte var deras ansvar, kände de en frustration och ville säga nej till chefen, 

då gränsen mellan social vård och omvårdnad var otydlig (Karlsson et al., 2009). 

Många olika professioner var involverade i vården av de äldre och sjuksköterskorna 

beskrev att gränserna mellan deras olika ansvar var otydlig. De försökte att koordinera 

vården för att minska de negativa effekterna för patienten. Sjuksköterskan kände sig 

ensam när svåra beslut skulle fattas (Törnquist et al., 2012). 

 

7.1.3 Sjuksköterskans kunskap 

Sjuksköterskorna kände inga större behov av fördjupad kunskap inom det område som 

de arbetade i, men saknade kunskap inom andra områden som demens, fall och 

fallskador, datadokumentation, handledning av studenter, anhörig information och hot- 

och våld situationer. Sjuksköterskor som arbetade inom demensvården upplevde att de 

fick den kompetensutveckling som efterfrågades (Josefsson et al. 2008).  

 

Vid vårdplanering på sjukhus i samband med utskrivning var det 

biståndshandläggare/enhetschef som deltog tillsammans med omvårdnadspersonal. 

Sjuksköterskan var inte involverad. Sjuksköterskan kände sig ignorerad och ansåg att 

deras kunskap om patienten förbisågs (Törnquist et al., 2012). 

Sjuksköterskan arbetade många gånger utifrån egen kunskap och erfarenhet, reflektion 

och problemlösning men uttryckte samtidigt behov av ett kollegialt emotionellt stöd, 

mentor, annan rådgivare och/eller regelbunden handledning som dock inte infriades pga. 

bristande resurser (Törnquist et al., 2012; Josefsson et al., 2008). Sjuksköterskorna 

efterfrågade också bättre planering för kompetensutveckling. Hälften av 

sjuksköterskorna fick inte studera på betald arbetstid, fick ingen ersättning för resor, 

logi eller litteratur eller någon annan ersättning av arbetsgivaren (Josefsson et al., 2008). 

 

7.2 Sjuksköterskans upplevelse av betydelse för arbetssituationen 
7.2.1 Sjuksköterskans krav och kontroll i och över arbetet 

Sjuksköterskorna kände sig tvungna att svara upp mot ställda krav. Det gav en 

upplevelse av att vara fången i etiska svåra situationer. Detta ledde till dåligt samvete 

både på jobbet och hemma, dygnet runt. Det gav vidare en känsla av gränslöshet, 

ändlöshet och en längtan efter lättnad. Sjuksköterskorna trodde inte på sin egen förmåga 

att fatta rätt beslut och handla rätt i olika omvårdnadssituationer utifrån de krav som 
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ställdes. Det gav dem en känsla av att inte vara tillräckligt bra sjuksköterskor, men de 

kände samtidigt att de kunde göra skillnad i äldrevården (Juthberg & Sundin, 2010). 

Sjuksköterskorna upplevde ökade krav från anhöriga. Sjuksköterskorna uttryckte att de 

kände stor press och krav från arbetsmiljön. De var rädda för att göra misstag som 

kunde skada den äldre som ofta var multisjuk och hade mycket läkemedel (Karlsson et 

al. 2009). Sjuksköterskorna ansåg att de ska kunna utföra sitt arbete utan dåligt samvete 

att arbetet var fritt och oberoende med möjlighet att påverka viktiga beslut så att deras 

kunskap och förmågor utmanades (Josefsson et al., 2011). 

Sjuksköterskorna upplevde det både stressande och stöttande att bli granskade av 

myndigheter. Att arbeta inom äldrevården uppfattade majoriteten av sjuksköterskorna 

som psykologiskt påfrestande på lång sikt (Josefsson et al., 2007). Weman (2004) fann 

att omvärldens krav och påtryckningar genom organisationen, kollegor och massmedia, 

stressade sjuksköterskorna i deras arbetssituation. 

 

7.2.2 Sjuksköterskans förväntningar 

Yrkesstolthet var viktigt för sjuksköterskorna vilket innefattade att vara öppen för nya 

idéer och initiativ, använda personlig kreativitet och kunna kombinera arbetet med 

viktiga värderingar. Det var viktigt att arbetet gav dem en känsla av att de gjorde något 

meningsfullt för andra. Det var mindre viktigt att känna sig ovärderlig eller få visa sig 

effektiv (Josefsson et al., 2011). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de blev respekterade för värdefull kunskap när 

enhetschefen frågade efter deras åsikt och följde deras råd (Karlsson et al., 2009). 

Demenssjuksköterskor och sjuksköterskor i den vanliga äldrevården upplevde en 

skillnad i vilket stöd de fick från chefer, om de fick värdefulla råd för att kunna 

genomföra sina arbetsuppgifter och till vilken grad de uppskattades som en i teamet 

(Josefsson et al., 2007) 

 

7.2.3 Sjuksköterskans känsla av att vara förringad 

När sjuksköterskorna inte kunde leva upp till andras förväntningar fick de en känsla av 

misslyckande. Sjuksköterskan kände sig oärlig mot patienter och anhöriga då de kände 

ansvar att dölja brister i den organisation som man var en del av. Det hände att recept 

missats och att det brast i vårdplaneringen före hemgång. De upplevde att deras 
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erfarenhet blev avvisad trots att de på alla sätt försöker att få hjälp (Juthberg & Sundin, 

2010). 

Sjuksköterskans arbetsmiljö i kommunen skiljde sig ifrån andra sjuksköterskors 

arbetsmiljöer. Sjuksköterskan upplevde att det fanns en okunskap och liten förståelse 

för vilka miljöer kommunens sjuksköterskor arbetade i. När de arbetade i någons hem 

måste patienten godkänna sjuksköterskans närvaro (Karlsson et al., 2009). 

Trots att sjuksköterskan gjort allt som står i sin makt kände sjuksköterskan sig ifrågasatt 

av andra och kunde hamna i situationer där det inte gick att göra rätt för alla eller 

uppfylla önskningar. Det ledde till en känsla av att bli anklagad och vara missförstådd. 

Utifrån sin profession kände sjuksköterskan att hennes förslag, inte togs på allvar av 

andra professioner. På grund av en känsla av underlägsenhet och osäkerhet har 

sjuksköterskan inte modet att stå upp för sina åsikter. Att konfrontera innebar en risk att 

sjuksköterskan avslöjade sina brister och inkompetens eller organisationens brister som 

sjuksköterskan är en del av. Att undvika konfrontation och ärlighet och att inte kunna 

leva upp till andras förväntningar, förmedlade känslor av skam och skuld av att vara 

inadekvat, misslyckad och avvisad som sjuksköterska (Juthberg & Sundin, 2010). 

När sjuksköterskan var övertygad om att det enda som kunde hjälpa patienten, låg 

utanför deras ansvar, kände de sig hindrade och tvingades konfronteras av onödigt 

lidande. Det upplevdes även som ett hinder, för att vara en bra sjuksköterska, när de var 

tvungna att stå till svars för andras negligerande och oreda (Juthberg & Sundin, 2010). 

 

8 Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans arbetssituation inom 

kommunal äldrevård i Sverige, ur sjuksköterskans perspektiv. 

Vi fann att sjuksköterskorna saknade en tydlig struktur i organisationen, det var oklara 

roller och det förväntades mer än vad sjuksköterskan kunde svara upp mot. Vid de 

tillfällen sjuksköterskan kunde svara och/eller utföra det som krävdes kände de sig 

sedda och värdefulla. Vårdförbundet (2007) genomförde en enkätundersökning 

(svarsfrekvens 60 %) bland 360 slumpvis utvalda sjuksköterskor inom kommunal 

äldrevård och fann där att 57 % ansågs sig ha en tydlig eller mycket tydlig roll i 
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organisationen. Vi förvånades över att resultaten var så olika i hur sjuksköterskorna ser 

på den organisation som de arbetar i. Vår uppfattning är att en allt mer anstängd 

arbetssituation påverkar hälsan negativt för sjuksköterskan inom den kommunala 

äldrevården. Dahlberg och Segesten (2011) menar att kravfylld och ohanterlig miljö 

påverkar hälsan negativt och kan leda till upplevd ohälsa. Vi har tolkat Dahlberg och 

Segesten (2012) som att sjuksköterskan behöver tillåta sig att förhålla sig kreativt till de 

omständigheter som råder för att kunna behålla hälsan i en otydlig organisation. 

Edvardsson och Wijk (2011) beskriver att hög kompetens och stora miljökrav kan leda 

till uttråkning och trötthet. Vi ser att en god arbetsmiljö är avgörande för om 

sjuksköterskan ska kunna känna en begriplighet och sammanhang för att bedriva en god 

och säker vård. Vår uppfattning är att ökad kompetens inom äldrevård skulle medverka 

till en större möjlighet att kunna påverka och kontrollera sin arbetssituation.  

Resultatet visar att sjuksköterskorna hamnar i etiska svåra situationer som de inte kan ta 

sig ur. Det dåliga samvetet gnager när det gäller situationer rörande patienten, anhöriga 

och personal. Det kan vara situationer som vård av svårt sjuka patienter där anhöriga har 

synpunkter som inte stämmer överens med sjuksköterskans professionella 

omvårdnadskunskaper. Det kan även gälla relationer till läkaren som inte förstår eller 

handlar utifrån den information om patienten som sjuksköterskan förmedlat som 

patientens företrädare. Sjusköterskorna har etiska regler som ska styra och vägleda 

arbetet. I den etiska koden för sjuksköterskor ingår att ha patientens hälsa som det 

främsta målet och aldrig frångå principen om alla människors lika värde (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2010). Sjuksköterskans förmåga till reflektion och kunskap 

påverkar hur etiska dilemman kan lösas, och ge en beredskap för kommande svåra 

situationer. Vi upplever att sjuksköterskornas rop på handledning och kollegialt stöd 

måste tas på största allvar om de ska klara av att arbeta och må bra.  

Josefsson (2009), fann i sina studier ett samband mellan arbetssituation och 

kompetensutveckling. Men sjuksköterskorna efterfrågar inte kompetensutveckling eller 

kunskaps fördjupning, samtidigt visar resultatet att lämplig kompetens ger större 

möjlighet till att kontrollera sin arbetssituation. Vi ser en paradox i att sjuksköterskorna 

efterfrågar mer kontroll och mera inflytande över sin arbetssituation men inte kopplar 

ihop det med en fördjupad kunskap. 

Inom vården av äldre har få sjuksköterskor specialistutbildning inom området äldre, det 

beror bl. a på otydligheter av vad som krävs för utbildning och möjligheter att få gå den. 
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Idag är arbetsuppgifter inom kommunens äldrevård och äldreomsorg så kvalificerade 

och komplexa att det behövs både fler grundutbildade sjuksköterskor och specialist 

utbildade sjuksköterskor. Vårdförbundet ser problemet med bristande kunskaper och 

problem i arbetssituationen för sjuksköterskor inom kommunal äldrevård och verkar för 

att implementera en akademisk specialistutbildning inom ramen för anställningen ska 

leda till att fler sjuksköterskor kan gå en specialistutbildning som leder till fördjupad 

kunskap om vården av äldre (Vårdförbundet, u.å.). 

 

8.2 Metoddiskussion 
Vi valde att bli inspirerade av Fribergs (2012) metod i allmän litteraturöversikt. Friberg 

beskriver dock sin metod ganska översiktligt vilket har gjort att det har varit svårigheter 

att följa den. Vi har då det inte funnits tillräcklig med inspiration även tittat på t.ex. 

Forsberg och Wengström (2013) och Polit och Beck (2012) för att få ledning. Vi har 

dock tolkat att ”bli inspirerad av” som stort begrepp. Vi ser att detta angreppssätt kan 

verka förvillande och svårtolkat för läsaren. 

Vid valet av databaser för sökning av relevanta artiklar utgick vi från Linnébibliotekets 

utbud. Val av databaser garanterar inte att artiklarna håller en hög kvalitet utan det krävs 

av sökaren att identifiera artikelns kvalitet. Vi tog del av bibliotekarien, Göran Alms 

föreläsning via nätet. Det fanns inget utrymme för personlig kontakt varför det kan 

finnas en brist hos oss i sökning av relevant databas.  

Identifiering av sökorden gjordes utifrån syftet och författarnas kunskap inom området 

(Östlundh, 2012). Arbetssituation är ett stort område som innehåller många olika delar, 

som i sig är intressanta att fördjupa sig i. Vid provsökningen fanns ”work satisfaction” 

med för att kontrollera om det var hållbart att söka endast på arbetssituation. Vi fann 

inte några artiklar som stämde med vårt syfte därför exkluderades den sökningen. Det är 

troligt att vi kan ha missat relevanta artiklar genom vår begränsning av sökorden. 

Då författarna har begränsat med tid valdes som första steg i urvalsprocessen att endast 

läsa titlarna som kommit upp i sökningen. Titlar kan vara missvisande eller inte ge 

information om innehållet, vilket kan ha medverkat till att relevanta artiklar missats. 

Dom tio artiklar som valdes ut svarar på syftet och kan anses ge en bild av 

sjuksköterskans arbetssituation. 
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Tre av våra valda artiklar är skrivna av samma författare och ingår i samma avhandling 

men belyst från olika håll vid olika tidpunkter. Detta kan ha påverkat resultatet i vår 

litteraturstudie både positivt och negativt. Det positiva är att samma resultat belyses ur 

olika synvinklar. Det kan uppfattas som negativt att en författare tar mer plats än övriga.  

Artiklarna var skrivna på engelska, det kan finnas en risk att de kan ha blivit feltolkade 

och felöversatta. Vid osäkerhet har översättning sökt via olika översättningsverktyg på 

nätet. 

Kvalitativa och kvantitativa artiklar kan vara svåra att väva samman till en ny helhet 

(Friberg, 2012). I valda artiklar var resultaten deskriptiva oavsett om de var kvalitativa 

eller kvantitativa studier, vilket har underlättat i sammanställningen av resultatet. Polit 

och Beck (2012) skriver att det är en styrka och ger en ökad trovärdighet när kvalitativa 

och kvantitativa studier kan sammanställas och svara mot samma syfte  

Vid kvalitetsgranskningen användes Fribergs, F. (2012) mall. Några av frågorna var 

svårare att svara på än andra. T.ex. upplevde vi att frågor om ” teoretiska 

utgångspunkter” och ”omvårdnadsvetenskaplig teoribildning” var svåra att besvara. En 

fråga tog upp etiska resonemang men Friberg, F. (2012) utvecklar inte detta. Forsberg 

och Wengström (2013) tar däremot upp etiken. Vid vår granskning av valda artiklar var 

det en artikel (Josefsson et al. 2011) där det inte framkom några etiska överväganden. 

Denna studie var en del av en större studie som även har lett till en avhandling 

(Josefsson, 2006). I avhandlingen fanns etiska överväganden. 

En artikel av Weman et al. (2004) kom inte upp vid sökning i databaserna. Vid 

genomläsning av valda artiklars referenslistor upptäcktes den. Vi är förvånade över 

detta då Weman et al. har de sökord som vi sökt på: registered nurse, work situation. 

Det är en svaghet i vår sökning att artikeln inte kom upp vilket även kan tyda på att det 

kan ha missats fler artiklar som hade svarat på syftet. 

Processen med att få delar till en ny helhet upplevdes som den mest kreativa fasen. Vi 

har under hela processen varit öppna för revidering i kategoriseringen. Det har under 

processens gång funnits en medvetenhet om förförståelsen hos författarna och dess 

inverkan på resultatet. Att arbeta tillsammans har varit en styrka, det har gett möjlighet 

till att diskutera och reflektera för att förförståelsen inte ska inverka negativt på 

resultatet. Polit och Beck (2012) skriver att i processen med dataanalysen är det en 
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styrka när det är två personer som gemensamt utför den. Vid olika uppfattningar bör 

författarna eftersträva konsensus, vilket ökar trovärdigheten för studiens resultat. 

Det är inte självklart vid en systematisk litteraturstudie att resultet är överförbart eller 

generaliserbart. Den här systematiska litteraturstudien är baserad i svensk kontext. 

Sjuksköterskor världen över arbetar under olika förutsättningar med olika kunskaper 

och mandat. Det kan därför vara omöjligt att överföra resultatet till annan kontext. Polit 

och Beck (2012) skriver att generalisering eller överförbarheten i resultatet aldrig kan 

göras med säkerhet. Forskarens uppgift är att ge en så detaljerad information att läsaren 

tillåts att närma sig resultatet och föra över detta till andra sammanhang. Det är läsaren 

som ska använda och överföra resultatet. Vår förhoppning är att läsaren ska kunna 

närma sig resultatet för att kunna överföra det till annat sammanhang. 

 

 

9 Förslag till vidare forskning 
Resultatet tyder på att det behövs fördjupad kunskap inom kommunens äldrevård för att 

utveckla och höja kvaliteten, samtidigt lyfter flera artiklar upp att det inte finns någon 

utbildning som uppfyller kraven från verksamhetens behov. För att kunna erbjuda 

adekvat utbildning behöver det inventeras vad/vilka kunskaper som brister idag för att 

kunna erbjuda en relevant utbildning. Vi anser att det är behov av vidare forskning inom 

området och då mot kunskapens/ kompetensens påverkan på arbetssituationen för 

sjuksköterskor i kommunal äldrevård. Vi ser även att det finns brister i 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom kommunal äldrevård. En aktuell 

kompetensbeskrivning skulle kunna ge underlag för forskning om utbildningsbehov 

inom området. 

 

 

10 Slutsatser 
Sjuksköterskor inom kommunens äldrevård har fått en mer ansträngd arbetssituation då 

fler av de mest sjuka äldre vårdas på äldreboenden eller i hemmet. Sjuksköterskorna 

upplever sig pressade och osynliga av arbetsgivare, anhöriga, omvårdnadspersonal och 

andra vårdgivare. Sjuksköterskorna upplever att de inte kan påverka sin arbetssituation i 

stort men kan påverka det dagliga arbetet. Resurserna till äldrevården är oförändrade 

eller minskade, trots att kommunens äldrevård i dag vårdar fler av de mest sjuka äldre. 



  
 

20 

För att kunna möta morgondagens utmaningar behöver sjuksköterskorna känna sig 

uppskattade, värdefulla och kunna påverka sin arbetssituation för att kunna/vilja stanna 

kvar i kommunens äldrevård. Det finns ett samband mellan att kunna påverka 

arbetssituationen och vilken kompetens sjuksköterskan har samtidigt måste 

arbetsgivaren uppmuntra till kompetensutveckling genom att ge ekonomiska 

förutsättningar och nya arbetsuppgifter där den nya kunskapen kommer till sin rätt. 
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I 
 

Bilaga 1 Sökord, sökvägar och sökresultat 
Sökningen genomfördes 131109 och 131110 

Sökord MeSh Alternativ 

Legitimerad sjuksköterska Registered nurse 

 

 

Arbetssituation Work environment Working environment,  

Work situation 

 

Kommunal äldreomsorg 

 

Municipal elderly care  

 

SweMed+ 

Filter: publicerad mellan åren 2003-2013, peer- reviewed, online 

Sökning Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

1 Registered nurse 22 4 4 3 

(1, 4, 8) 

2 Municipal elderly care 12 3 3  (1, 4) 

3 Work environment 62 5 1  

4 Work situation 8 2 1  (8) 

5 #1 AND #2 3 2 2 (1, 4) 

6  #1 AND #3 1 1 1  

7 #1 AND #4 1 1 1 (8) 

8 #1 AND #2 AND #3 0 0 0  

9 #1 AND #2 AND #4 0 0 0  

 

PsycINFO 

Filter: publicerad mellan åren 2003-2013, peer-reviewed,  fri full-text 

Sökning Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

1 Registered nurse 948    

2 Municipal elderly care 9 6 6 3 

(5, 6, 7) 

3 Work environment 1646    

4 Work situation 406    

5  #1 AND #2 6 6 6 (5, 6, 7) 

6 #1 AND #3 87 4 2 (8) 

7 #1 AND #4 17 6 5 (5, 6, 7, 8) 

8 #1 AND #2 AND #3 0    

9 #1 AND #2 AND #4 4 4 4 (5, 6, 7) 

 



  
 

II 

CINAHL 

Filter: publicerad mellan åren 2003-2013, peer-reviewed, abstrakt tillgängligt 

Sökning Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

Abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

1 Registered nurse 1 786    

2 Municipal elderly care 22    

3 Work environment 7 712    

4 Work situation 358    

5 #1 AND #2 3 2 2 (1, 7) 

6 #1 AND #3 72 2 1 (7) 

7 #1 AND #4 2 2 2 (1, 7) 

8 #1 AND #2 AND #3 1 1 1 (7) 

9 #1 AND #2 AND #4 2 2 2 (1, 7) 

 

PubMed  

Filter: publicerad mellan åren 2003-2013, fri full-text 

Sökning Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

1 Registered nurse  669    

2 Municipal elderly care 34 4   

3  Work environment 7 992    

4 Work situation 1 006    

5 #1 AND #2 2 2   

6 #1 AND #3 42 0   

7 #1 AND #4 7 1   

8 #1 AND #2 AND #3 0    

9 #1 AND #2 AND #4 1 1   

 

OneSearch 

Filter: publicerad mellan åren 2003-2013, fri full-text, peer- reviewed 

Sökning Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

1 Registered nurse 20 196    

2 Municipal elderly care 1 749    

3 Work environment 249 055    

4 Work satisfaction 59 456    

5 #1 AND #2 40 16 15 3 

(1,2,3,5,6,7,9) 

6 #1 AND #3 1 935    

7 #1 AND #4 546    

8 #1 AND #2 AND #3 5 4 4 (1,2,6,7) 

9  #1 AND #2 AND #4 18 11 11 (1,5,6,7) 

 

Manuell sökning 

Weman, K., Kihlgren, M. & Fagerberg, I.( 2004) 
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Bilaga 2 Artikelmatris 
Nr Författare, år, 

land 
Tidskrift, titel Syfte Metod Antal 

deltagare 
Resultat Kvalité 

 
1 

 
Norell, M. 
Ziegert, K. 
Kihlgren, A. 
 
(2012) 
Sverige 

Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
 
 
Care priorities – 
Registered 
Nurses´ clinical 
daily work in 
municipal elderly 
care settings 

 
Att undersöka hur 
sjuksköterskor 
prioriterar 
interventioner i 
sitt kliniska arbete 
inom kommunens 
äldreomsorg. 

 
Kvantitativ 
deskriptiv studie 
design. 
7053 
webb.baserade 
frågor. 62 
sjuksköterskor 
fyllde i svaren 
under perioden 
april-oktober, 
åren 2004-2008. 

 
N= 62 
ssk 

Ssk lade mest tid på stöd till 
patienterna. Näst mest tid gick 
åt till avancerad omvårdnad. På 
tredje plats 
läkemedelsadministration. 
På Säbo las mest tid på 
stöttning därefter 
läkemedelsadm, avancerad 
omv., samordning och 
observation. 

 
Medel 

 
2 

 
Josefsson, K. 
Åling, J.  
Östin, B-L 
 
(2011) 
Sverige 

 
Clinical Nursing 
Research 
 
 
What implies the 
good work for 
registered nurses 
in municipal elderly  
care 

 
Att beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
hur bra arbete 
inom kommunens 
äldrevård 
påverkar dem 

 
Kvantitativ 
deskriptiv studie 
design. 
Frågeformulär, 
strukturerade 
frågor.  

 
N= 213 
ssk 
 
(342- 129 
=213, 
62%) 

Ssk uppfattning om bra jobb i 
kommunen = intellektuell 
stimulans, inga skuldkänslor. 
Värderar högt att ha en fri och 
självstyrande arbetssituation, att 
kunna påverka i de frågor som 
direkt berör. Bra, stöttande 
kollegor samt chef var viktigt för 
att göra ett bra jobb. Områden 
som definierades var: Krav, 
egenkontroll och stöd i arbetet. 
psykiska arbetsmiljön, 
anställningsvillkor, 
utv.möjligheter.Osjälviskhet, 
personliga värderingar, och 
social värden. 
 

 
Hög 



  
 

II 

Nr Författare, år, 
land 

Tidskrift, titel Syfte Metod Antal 
deltagare 

Resultat Kvalité 

3 Gustafsson, 
C. Asp, M. 
Fagerberg, I 
 
(2009) 
Sverige 

Nursing Ethics 
 
 
Municipal night 
nurses’ experience 
of the meaning of 
caring 

Att belysa natt- 
sjuksköterskans, i 
den kommunala 
äldreomsorgen, 
erfarenhet av 
innebörden av 
omvårdnad 

Kvalitativ studie 
med 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
design, öppna 
frågor med 
probing 
questions 

N=5 
nattsjuks
köterskor 

Vårdar genom att vara advokat, 
prioriterar vårdtagarens 
perspektiv . Patienten ges 
företräde före anhöriga och 
personal. Ssk respekterar 
vårdtagarnas mänskliga 
rättigheter. Ansvar för 
vårdtagare, anhöriga och 
personal genom att arbeta 
professionellt. Handledning i 
olika situationer, samordning, 
planering är delar i 
arbetssituationen. Svårt med tid 
och måste därför lite mycket på 
omvårdnadspersonalen, känner 
sig beroende av andra 
professioner. 
 

 
Hög 

4 Törnquist, A. 
Andersson, 
M. Edberg, 
A-K. 
 
(2012) 
Sverige 

Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences. 
 
In search of 
legitimacy – 
registered nurses’ 
experience of 
providing palliative 
care in a municipal 
context. 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenhet av att 
ge palliativ vård 
till äldre personer 
i kommunal vård. 

Kvalitativ studie. 
Fokusgrupper 4 
st. 
 
 

N=20 ssk Ssk i kommunal hälso- och 
sjukvård har begränsad 
legitimitet inom sin organisation 
men även till andra vårdgivare. 
För att kunna ge professionell 
omvårdnad behöver deras 
kunskap och erfarenheter tas 
tillvara. Det behövs 
organisatoriska förändringar 
snabbt för att säkra den goda 
omvårdnaden av äldre. 
 

 
Medel 
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Nr Författare, år, 
land 

Tidskrift, titel Syfte Metod Antal 
deltagare 

Resultat Kvalité 

 
5 

 
Josefsson, K. 
Sonde, L. 
Wahlin, T-B 
R. 
 
(2008) 
Sverige 

 
International 
Journal of Nursing 
Studies. 
 
Competence 
development of 
registered nurses 
in municipal elderly 
care in Sweden: A 
questionnaire 
survey 

 
Att beskriva 
sjuksköterskorna
s uppfattning om 
behov och 
möjligheter för 
kompetensutveck
ling i kommunal 
äldrevård  

 
Kvantitativ Icke 
experimentell, 
deskriptiv och 
jämförelse 
design 
Frågeformulär 
med 
strukturerade 
frågor Ingår i en 
större studie 

 
N=213 
ssk 

 
Det finns behov av ökad 
kunskap ffa inom demens, fall 
och fallskador. Demenssk hade 
däremot fått mera 
kompetensutveckling men har 
brister i datadokumentation, 
handledning av studenter, 
information till anhöriga. Det 
behövs en bättre organisation 
för kompetensutveckling och 
finansiering för denna. 
Ssk upplever dock att man har 
tillräcklig kunskap för det arbete 
som man utför. 
 
 

 
Hög 

 
6 

Josefsson, K. 
Sonde, L. 
Winblad, B. 
Wahlin, T-B 
R. 
 
(2007) 
Sverige 

International 
journal of Nursing 
Studies. 
 
Work situation of 
registered nurses 
in municipal elderly 
care in Sweden: a 
questionnaire 
survey 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
arbetssituation 
och det som 
utmärker 
kommunal 
äldrevård.  

Kvantitativ. 
Icke 
experimentell 
studie. 
Deskriptiv 
design med 
undersökande 
forsknings 
ansats. Ingår i 
en större studie. 

N=213 
ssk 

Resultatet visar på att ssk är 
tidspressade. Demenssk anser 
sig ha bredare kunskap, större 
känslomässiga och motstridiga 
krav . Majoriteten har stora 
möjligheter att planera och 
genomföra dagens arbete än att 
kunna påverka sin 
arbetssituation i ett större 
perspektiv. Ssk känner generellt 
ett stöd från från chefer och 
medarbetare. 
 

 
Medel 



  
 

IV 

Nr Författare, år, 
land 

Tidskrift, titel Syfte Metod Antal 
deltagare 

Resultat Kvalité 

 
7 

 
Juthberg, C. 
Sundin, K. 
 
(2010) 
Sverige 

International 
Journal of Nursing 
Studies. 
 
Registered nurses’ 
and nurse 
assistants’ lived 
experience of 
troubled 
conscience in their 
work in elderly 
care – A 
phenomenological 
hermeneutic study 

 
Att belysa 
meningen med 
sjuksköterskors 
och 
undersköterskors 
upplevda 
erfarenhet av 
dåligt samvete I 
deras arbete 
inom kommunal 
äldreomsorg 

 
Kvalitativ studie. 
Intervju 
Fenomenolgisk 
hermeneutisk 
design 

 
N=12  
6 ssk  
6 usk 

 
Resultatet  visar att ssk upplever 
dåligt samvete vilket definieras i 
att vara fast i maktlöshet och 
känna sig otillräcklig. 

 
Hög 

 
8 

 
Karlsson,I. 
Ekman, S-L. 
Fagerberg,I. 
 
(2009) 
Sverige 

 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
 
A difficult mission 
to work as a nurse 
in a residential 
care home- some 
registered nurses’ 
experiences of 
their work situation 

 
Att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
sin arbetsmiljö  i 
särskilt boende 
för äldre personer 

 
Kvalitativ studie. 
Latent innehålls 
analys. 
Öppna frågor 
med probing 
questions 
 
Studien igår i en 
större studie 

 
N=12 ssk 

Ssk upplever en paradoxal 
arbetssituation; känner sig 
uppskattade och värdefulla 
samtidigt underskattade och 
frustrerade.. Ssk upplever en 
positiv arbetssituation när 
gränsen mellan SoL och HSL är 
tydlig. Men de känner en 
frustration när de förväntas vara 
överallt och veta allt, men 
samtidigt känner dom sig 
osynliga och underskattade. De 
upplever sig som ensamfixare. 
 
 
 

 
Hög 



  
 

V 

Nr Författare, år, 
land 

Tidskrift, titel Syfte Metod Antal 
deltagare 

Resultat Kvalité 

 
9 

 
Nilsson, K. 
Lundgren, S. 
Furåker, C. 
 
(2009) 
Sverige 

 
International 
Journal of Nursing 
Practice 
 
Registered nurses’ 
everyday activities 
in municipal health 
care: A study of 
Diaries 
 

 
Att utforska 
vardagsaktiviteter 
i omvårdnaden 
inom kommunal 
hälso- och 
sjukvård som 
sjuksköterskorna 
beskriver den 

 
Dagböcker 

 
N=34 ssk 

 
Dagboksanteckningar har 
analyserats. Resultatet visar att 
ssk:s vardagsarbete innehåller: 
bibehålla hälsa, omvårdnad och 
uppföljning, läkemedelsadm., 
undervisning, planering och 
rapportering samt 
dokumentation. 

 
Hög 

 
10 

 
Weman, K. 
Kihlgren, M. 
Fagerberg, I. 
 
(2004) 
Sverige 

 
Journal of Clinical 
Nursing 
 
Older people living 
in nursing homes 
or other 
community care 
facilities: 
Registered Nurses’ 
views of their 
working situations 
and co-operation 
with family 
members. 
 

 
Att beskriva 
sjuksköterskors 
syn på sin 
arbetssituation i 
kommunal 
äldreomsorg och 
samarbetet med 
anhöriga till äldre 
som bor på 
äldreboende. 

 
Kvantitativ 
studie med 
inslag av 
kvalitativ ansats 
Latent 
innehållsanalys 
Likert scale. 

 
N=228 
ssk 

 
Arbetssituation och synen på 
samarbetet med anhöriga. 
Nästan hälften av ssk är inte 
tillfreds med sin arbetssituation. 
Ssk som arbetat mindre än 5 år 
upplever sin arbetssituation mer 
stimulerande än de som arbetat 
längre. Ssk uttrycker även vikten 
av samarbete med anhöriga. 
Det finns skillnader mellan 
manliga och kvinnliga ssk i 
upplevelse 

 
Hög 
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Bilaga 3 Mall för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier 
 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta iså fall formulerat och 

avgränsat? 

 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

7. Hur har data analyserats? 

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

11. Vilka argument förs fram? 

12. Förs det några etiska resonemang? 

13. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

14. Sker det en återkoppling till teoretiska antaganden, tex vårdvetenskapliga antaganden? 

 



  
 

II 

 

Bilaga 4 Mall för kvalitetsgranskning av kvantitativa studier 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta iså fall formulerat och 

avgränsat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur har urvalet gjorts (tex antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)? 

7. Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Vilka argument förs fram? 

11. Förs det några etiska resonemang? 

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, tex vad gäller 

generaliserbarhet? 

13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, tex omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden? 

 

 


