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ABSTRAKT 

Bakgrund: De äldre i Sverige blir allt fler och allt äldre. Många får leva ett friskt och aktivt liv 

som äldre och andra drabbas av sjukdom och ohälsa redan i ett tidigt stadie av ålderdomen. 

Sjuksköterskan inom kommunal hemsjukvård ansvarar idag för ett stort antal patienter och har 

inte möjlighet att gå ut och träffa alla sina patienter dagligen. Det krävs därför att många av de 

hälso- och sjukvårdsuppgifter som förekommer ute i patienternas hem utförs av delegerad 

hemtjänstpersonal. Deras ansvar har ökat och de står ofta ensam ute i hemmen med beslut om 

när patientens hälsotillstånd kräver kontakt med sjuksköterskan. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hemtjänstpersonalens upplevelser av att arbeta med 

delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.  

Metod: Åtta Narrativa intervjuer genomfördes vilka analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys  

Resultat: resultatet visar hemtjänstpersonalens upplevelser av att arbeta med delegerade hälso- 

och sjukvårdsuppgifter. Analysen av resultatet utmynnade i sex kategorier: tillfredsställelse, 

ansvar och gemenskap som beskrev bra upplevelser och tre kategorier: tidsbrist, otillräcklighet 

och krav som beskrev dåliga upplevelser. Då samtliga respondenter återgav både bra och dåliga 

upplevelser i arbetssituationen skapades temat: Att arbeta med motsägelsefulla känslor.  

Slutsats: Genom att ta del av hemtjänstpersonalens upplevelser kan sjuksköterskan utveckla 

delegeringsförfarande. Ge stöd till personalen och skapa tillfällen för att undervisa och 

handleda, vilket leder till trygghet och ökad patientsäkerhet i vård och omsorg av den äldre 

Nyckelord: Delegering, Kommunal hemsjukvård, Hemtjänstpersonal. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background: The elderly population in Sweden is increasing and people tend to live longer. 

Some people live a healthy and active lifestyle until they reach an old age. Others are affected 

by an illness or disease in the early stages of old age. The nurse in the Swedish municipal home 

care is responsible for a large number of patients and has therefore gotten less close to his or 

her patients. The nurse is not able to see his or her patients every day and therefore many health 

care tasks in patients' homes are conducted by delegated home care assistants. The 

responsibilities of the assistants have increased and they are often alone in the home with the 

decision of when the nurse must be contacted due to the patient's health status. 

Aim: The aim of the study was to describe the health care assistant's experiences of working 

with delegated health care tasks. 

Method:  Data was collected through eight conducted narrative interviews. The data was 

analyzed using qualitative content analysis. 

Results: The analysis of the results led to six categories. Three categories, satisfaction, 

responsibility, and fellowship, described the good experiences. Three categories, lack of time, 

the feeling of being inadequate, and feeling of being forced, described bad experiences. The 

respondents described both good and bad experiences in the work situation. From the 

categories, the theme of working with conflicting emotions was created. 

Conclusion: By taking part of the assisted living staff experiences the nurse could develop the 

delegation routine, support, educate, and supervise the staff, which leads to security and 

increased patient safety in health and social care of the elderly. 

Key words: Delegation, Municipal Health Care, Health Care Assistants. 
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INLEDNING 

I den här studien beskrivs hemtjänstpersonalens upplevelser av att arbeta med delegerade hälso- 

och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hemsjukvård. Bakgrunden till intresset är att i mitt 

arbete som sjuksköterska inom den kommunala hemsjukvården ingår att utbilda och delegera 

hälso- och sjukvårdsuppgifter till hemtjänstpersonalen. Bystedt, Eriksson och Wilde-Larsson 

(2011) menar att sjuksköterskan vid delgeringstillfället kan stödja och stimulera 

omvårdnadspersonalen samt även ta tillfället i akt att handleda och undervisa dem i de uppgifter 

de ska utföra.  

Antalet äldre blir fler och fler och sjuksköterskan får ett allt större ansvarsområde vilket ofta 

resulterar i att sjuksköterskan kommer längre bort från patienterna. Bystedt et al. (2011) menar 

att det råder brist på sjuksköterskor inom den kommunala hemsjukvården. Enligt 

Socialstyrelsen (2008) kan en sjuksköterska i hemsjukvård ha ansvar för upp till 400 patienter 

under jourtid. Som ett led i detta faller ansvaret för utförande av hälso- och sjukvårdsuppgifter 

idag, efter personlig delegering allt mer på hemtjänstpersonalen.  

 

BAKGRUND 

Sveriges befolkning förväntas öka varje år fram till 2060. Under år 2004 passerade Sveriges 

folkmängd 9 miljoner och under 2017 uppskattar man att folkmängden kommer att nå upp till 

10 miljoner. År 2060 bedöms folkmängden överstiga 11,6 miljoner och under de kommande 

10 åren beräknas folkmängden öka med ungefär 829 000 människor, den största ökningen 

förespås i de äldre åldrarna. Antalet personer 65 år och däröver beräknas öka med 328 000 

personer under samma period. Idag finns i Sverige nästan 500 000 personer som är äldre än 80 

år och om 20 år kommer det antalet att ha stigit upp till mer än 800 000 för att i slutet av 2040-

talet komma att överstiga 1 miljon (SCB, 2013).  

Många är förskonade från sjukdom och får därmed möjlighet att leva ett aktivt liv som äldre, 

men åldrandet kan också för många innebära att de drabbas av sjukdom och därmed behöva 

medicinsk vård och behandling. I Socialtjänstlagen [SOL] (SFS 2001:453) står beskrivet det 

ansvar som åligger kommuner avseende vård och omsorg av äldre personer. Den fundamentala 

principen för socialtjänsten är att den äldre ska få leva ett värdigt liv och uppleva välbefinnande, 

samt beredas möjlighet att så långt det är möjligt, under trygga förhållanden och efter eget 

önskemål bo kvar i det egna hemmet.   
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Sjuksköterskan i den kommunala hemsjukvården har det medicinska ansvaret för ett stort antal 

patienter och har inte själv möjlighet att utföra alla sjuksköterskeuppgifter (Bystedt, Eriksson 

& Wilde-Larsson, 2011; Craftman, von Strauss, Rudberg & Westerbotn 2013; Kapborg & 

Svensson, 1999).  Det är därför idag hemtjänstpersonalen som sköter den basala omvårdnaden 

i patienternas hem som också ofta får ansvara för att utföra delegerade hälso- och 

sjukvårdsuppgifter. För utförande av dessa har de erhållit en personlig delegering. De står ofta 

själva ute i hemmen med bedömningen och beslutet om när vårdtagarens hälsotillstånd kräver 

att sjuksköterskan konsulteras. 

Enligt Socialstyrelsen (1997) får den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal endast överlåta 

en arbetsuppgift till en annan person då detta är förenligt med en god och säker vård. Med 

delegering avses att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och som är formellt 

kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter denna till en annan individ som inte innehar 

formell kompetens för uppgiften men kan uppvisa reell. Delegeringen ska vara skriftlig och 

bunden till person. En delegering gäller i högst ett år och den ska vara förenlig med god och 

säker vård.  Med formell kompetens menas att individen har legitimation för yrket eller godkänd 

högskoleutbildning vilken leder till yrkesexamen enligt specifik examensbeskrivning.  

Gränserna om vad som är strikt medicinska och omvårdande funktioner är vaga. I SOSFS 

2000:1 och SOSFS 1997:14, specificeras på vad och vilka grunder sjuksköterskan kan delegera 

hälso- och sjukvårdsuppgifter till icke legitimerad personal. Ett exempel på uppgift kan vara att 

överlämna färdigställt läkemedel i APO dos eller dosett till angiven patient på angiven tid. 

Delegerad personal bär ansvaret för att verkställa uppgiften medan skyldigheten för uppföljning 

och kontroll åligger sjuksköterskan.  

En betydande neddragning av vårdplatser har skett sedan slutet av 1990-talet och konsekvensen 

har blivit att allt fler äldre med komplicerade sjukdomar och stort vårdbehov vårdas i hemmen. 

Många av sjukvårdens uppgifter har därmed förts över till den kommunala hemsjukvården. 

Likväl som platserna vid akutsjukhusen dragits ner så har också platserna vid särskilt boende 

blivit färre i samband med att antalet äldre i Sverige ökat och byggandet av särskilda 

boendeformer minskat. I framtiden kommer det därför att ställas höga krav på sjuksköterskan 

när det gäller delegation inom den kommunala hemsjukvården (Socialstyrelsen, 2008). Bland 

dessa krav finns att upprätthålla en god patientsäkerhet vilket är väsentligt bl.a. när det gäller 

delegation av arbetsuppgifter från formellt kompetent till reellt kompetent (jmf. SOSF 1997:14; 

SFS 2010:659) 
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Hemtjänstpersonalen idag består till största delen av undersköterskor utbildade vid 

gymnasieutbildningens omvårdnadsprogram eller genom vuxenutbildning, att utbildas via 

vuxenutbildning har på senare tid blivit allt mer vanligt. Varje år utbildas via 

vuxenutbildningens cirka 8500 elever medan det på gymnasieskolans omvårdnadsprogram 

utbildas cirka 3200 elever årligen. De nyutbildade undersköterskorna anställs både inom 

äldreomsorgen samt hälso- och sjukvården. Då vi lever allt längre förespås behovet av 

undersköterskor under den närmsta tioårsperioden öka, både inom den kommunala 

äldreomsorgen samt inom hälso- och sjukvården. Det ökade behovet är också beroende på det 

stora antalet pensionsavgångar som kommer att ske de närmsta åren. Man räknar med att cirka 

1800 undersköterskor kommer att gå i pension årligen och förutom det beräknar man inom 

landstinget att behovet av undersköterskor kommer att stiga med cirka 500 till 600 årligen. 

Även behovet av sjuksköterskor fram till år 2019 kommer att stiga. Det kommer att behövas 

9000 nya sköterskor och med beaktande av att cirka 24000 sköterskor kommer att gå i pension 

under samma tid kommer behovet att uppstiga till sammanlagt 33000 nya sköterskor. Till 

skillnad från bristen av tillgången på undersköterskor under samma period så kommer 

tillgången på nyutexaminerade sjuksköterskor att överstiga efterfrågan. Årligen utexamineras 

det 4200 sjuksköterskor av vilka 95 % kommer att arbeta inom äldreomsorgen eller hälso- och 

sjukvården. Det innebär en tillgång på cirka 4000 nya sjuksköterskor varje år vilket är lika med 

40000 på tio år, alltså ett överskott på 7000 sjuksköterskor fram till år 2019 (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2012). 

Eftersom hemtjänstpersonalen har fått ett allt större ansvar i vården av de äldre och utför allt 

mer delegerade arbetsuppgifter har de därmed ett stort ansvar för patientsäkerheten. Det har 

inte gått att finna någon svensk studie som beskriver vårdpersonalens upplevelser av att arbeta 

med delegerade arbetsuppgifter. Det förefaller därför viktigt att ta del av deras upplevelser av 

att arbeta med, av sjuksköterskan, delegerade uppgifter.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva hemtjänstpersonalens upplevelser av att arbeta med, av 

sjuksköterskan, delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. 
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METOD 

Som metod för studien valdes kvalitativ metod där ett fenomen beskrevs. Fenomenet som 

eftersträvades att beskrivas var hemtjänstpersonalen upplevelse av att arbeta med av 

sjuksköterskan delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Bryman (2011) menar att kvalitativa 

studier grundas på en forskningsstrategi där betoningen oftare ligger på ord än på kvantifiering 

vid insamlande och analys av data. Tillvägagångssättet i den kvalitativa forskningsdesignen är 

av induktiv, tolkande och av konstruerande natur.  Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) anser 

att i den kvalitativa undersökningen genomförs studien med en kvalitativ metod, där syftet är 

att studera företeelser och tolka dess mening, erfarenheter och upplevelser. Ofta är också syftet 

att förklara begrepp och begreppsmässiga mönster. Studien följer tidskriften Nursing Researchs 

formalia avseende abstrakt och utformning av studiens struktur, referenssystem samt tabeller 

(Nursing Research, 2013). 

 

Procedur  

Ett informationsbrev (bilaga 1) sändes ut till berörd enhetschef med samtidig förfrågan om 

tillåtelse att genomföra intervjustudien. Enhetschefen tillfrågades också om hjälp med att 

tillfråga respondenter utifrån de uppställda kriterierna. Respondenterna som tillfrågats av 

enhetschefen och accepterat deltagande kontaktades personligen. I samband med mötet 

överlämnades ett informationsbrev till de utvalda personerna inkluderande förfrågan om att 

delta i studien (bilaga 2). Brevet innehöll liknande information som i det som sänts till 

enhetschefen. Respondenterna informerades om att deltagande i studien var helt frivilligt samt 

om möjligheten till att avbryta sin medverkan i studien när helst de önskade. Samtliga 

informanter tackade ja till att delta.  

 

Deltagare/respondenter  

För att uppnå syftet med studien valdes personer ut som arbetade med delegerade hälso- och 

sjukvårdsuppgifter. Ytterligare inklusionskriterier var att de skulle ha arbetat med omvårdnad 

inom hemtjänsten i ordinärt boende under minst två år samt förstå och tala det svenska språket. 

Så stor variation som möjligt avseende ålder eftersträvades. Efter urvalet bestod respondenterna 

av åtta personer med ålder från 24 år upp till 63 år, samtliga av svenskt ursprung. 

Arbetslivserfarenheten varierade från 2 år upp till 39 år. Sex av de åtta intervjuade var 
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undersköterskor. De som inte var undersköterskor hade ingen vårdutbildning mer än den 

kunskap de tillgodogjort sig under sin yrkesverksamma tid. Samtliga respondenter var kvinnor. 

Urvalet var målinriktat då kriterier ställdes så att respondenterna förväntades ha erfarenhet från, 

och vara relevanta för de frågeområden som berördes. Enligt Bryman (2011) innebär ett 

målstyrt urval att deltagare tas ut på ett strategiskt sätt, urvalet går tillväga så att respondenterna 

är representativa till de forskningsfrågor som formulerats. 

 

Datainsamling/intervju 

Datainsamlingen som användes i studien bestod av intervjuer. Intervjumetoden var narrativ, 

med några öppna frågor som fokuserade på syftet. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

menar att den narrativa intervjun karaktäriseras av ett fritt berättande om upplevelser och 

erfarenheter kopplat till det fenomen som avses studeras.  

Intervjuerna pågick mellan 15 till 20 minuter och genomfördes på av enhetschefen beviljad 

arbetstid.  Intervjun skedde på respondenternas arbetsplats i för intervjun särskilt avsatt rum där 

endast intervjuaren och den intervjuade närvarade. Efter några få inledande frågor avseende 

ålder, arbetslivserfarenhet och tid i yrket, ställdes frågor som formulerats i en frågeguide med 

fokus på syftet (se bil 3). Exempel på de frågor som berördes var: Kan du berätta om något 

tillfälle i en vårdsituation när det fungerade bra att arbeta med delegerade hälso- och 

sjukvårdsuppgifter? och kan du berätta om något tillfälle i en vårdsituation när det fungerade 

dåligt att arbeta med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter?  Utifrån de berättelser som 

framkom ställdes sedan följdfrågor. Som kunde se ut som: Hur kändes det då? Och Hur gjorde 

du då? Följdfrågorna ställdes i syftet att stimulera respondenten i berättandet. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) menar genom att stimulera berättandet under intervjun blir 

forskaren delaktig i skapandet av texten och att det är vare sig möjligt eller önskvärt att 

forskaren inte är delaktig. Enligt Kvale och Brinkman (2009) bör intervjun inledas så att 

intervjupersonen uppmuntras till att berätta om sig själv och sitt liv. För att intervjupersonen 

ska tillåta sig att tala obehindrat om sig själv och sitt liv är det viktigt att en god relation först 

skapas mellan den som intervjuar och den som intervjuas. Detta sker genom att intervjuaren är 

tydlig med vad den vill veta, visar förståelse, respekt och intresse för vad som berättas samt 

visar ett genuint intresse för berättelsen.  
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Intervjuerna spelades in och de delar av intervjun som ansågs innehålla relevanta delar som 

svarade upp mot syftet transkriberades för att sedan analyseras. De delar av intervjuerna som 

inte transkriberades berörde delar där respondenterna berättade om specifika händelser där 

själva utförandet av momentet/uppgiften beskrevs mer än upplevelsen av att arbeta med 

delegerade uppgifter.  Fyra av de åtta intervjuerna transkriberades i sin helhet i de återstående 

fyra valdes en enstaka händelse ur varje intervju att exkluderas.  Bryman (2011) menar att en 

del intervjuer eller stora delar av en intervju ofta inte är användbar, relaterat till att respondenten 

ger knapphändiga svar som inte står i relation till syftet. Det är därför meningslöst att känna sig 

tvingad till att transkribera allt insamlat intervjumaterial då det inte är belysande för studien.  

 

Analys 

Studien analyserades enligt processen för kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Elo 

och Kyngäs (2008) menar att kvalitativ innehållsanalys är en flitigt använd metod inom 

omvårdnadsforskning och har många fördelar. En av dessa är att den har en öppen och 

anpassningsbar metod vad det gäller forskningsdesign. Innehållsanalys är användbar i 

utvecklandet av förståelsen för meningen av kommunikation och att identifiera kritiska 

processer. I innehållsanalys beaktas betydelser, avsikter, konsekvenser och kontext. 

Analysenheten utgjordes av de texter som transkriberats utifrån intervjuerna. Dessa 

analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012). Texterna lästes igenom flera gånger i syftet att få en god överblick av dess innehåll. 

Därefter begrundades dess väsentliga innehåll för att sedan delas upp i två domäner: Bra 

upplevelser av att arbeta med av sjuksköterskan delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och 

dåliga upplevelser av att arbeta med av sjuksköterskan delegerade hälso- och 

sjukvårdsuppgifter. Ut ifrån de två domänerna urskildes sedan meningsenheter som 

kondenserades och abstraherades för att sedan benämnas med koder. Likheter och skillnader 

söktes i koderna för att utefter det kategoriseras i tretton underkategorier. Efter ytterligare 

jämförelse inom och mellan kategorierna sammanfördes de till sex kategorier. Därefter 

formulerades ett tema som blivit allt tydligare under analysprocessens förlopp (jmf. Graneheim 

& Lundman, 2012). Exempel på analysen ges i tabell 1 nedan.   
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Tabell 1. Exempel ur innehållsanalysen 

Upplevelser i vårdsituationer där det fungerat bra att arbeta med av sjuksköterskan delegerade häls- och 
sjukvårdsuppgifter. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det har gjort det 
mycket lättare för 
mig att ha en 
delegering, och för 
mina 
arbetskamrater 

Lättare för mig och 
mina 
arbetskamrater 

Underlättar för mig 
och kollegor 

 

 
Att underlätta 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tillfredställelse 

 
 
 
 

 

Det är bra för man 
kan göra allt när 
man är hemma hos 
vårdtagarna 

Man kan göra allt 
när man är hemma 
hos vårdtagarna 

Göra allt hos 
vårdtagarna 
 

 
Att kunna göra allt 

Det har säkert 
funnits tillfällen 
som jag tänkt, vad 
bra att jag klarade 
av det och att jag 
hade delegering så 
jag kunde göra det 

Vad bra att jag 
klarade det och att 
jag hade delegering 
att göra det 

Bra att jag klarade  
 
Att känna sig 
kompetent 

 Det kändes bra för 
mig, jag var lite 
stolt 

Det kändes bra, jag 
var stolt. 

Jag var stolt 
 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Det åligger forskaren att ta ansvar för och identifiera de forskningsetiska problem som kan 

uppkomma. Den här studien bygger på de fyra allmänna huvudkraven som är antagna av det 

humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 1990). De krav 

som studien uppfyller är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet togs det hänsyn till genom information till de av 

forskningen berörda parter avseende studiens syfte och tillvägagångssätt. Samtyckeskravet 

innebär att respondenterna själva får bestämma över huruvida de vill delta i studien eller inte, 

de ska också informeras om att deltagande är helt frivilligt. Forskaren ska inhämta 

respondenternas samtycke samt dokumentera detta. Enligt lagen om etisk prövning av 

forskning som avser människor så skall samtycke dokumenteras (SFS 2003:460). 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att resultatet presenteras på ett sådant sätt att det inte 

kan härledas till någon specifik arbetsplats eller person. Det insamlade materialet hanterades på 
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ett säkert sätt och endast författaren och dennes handledare hade tillgång till materialet. Det 

insamlade materialet sparas i tre år efter att uppsatsen blivit godkänd. Nyttjandekravet innebär 

att de insamlade uppgifterna endast kommer att användas i det för studien angivna syftet. 

 

RESULTAT 

Syftet med studien var att belysa hemtjänstpersonalens upplevelser av att arbeta med delegerad 

hälso- och sjukvårdsuppgifter Efter upprepad analys av de texter som skapats utifrån de 

genomförda intervjuerna framkom ett flertal underkategorier som utmynnade i allt som allt sex 

kategorier och ett tema. Tre kategorier under bra upplevelser av att arbeta med delegerade 

uppgifter: Tillfredsställelse, Ansvar och Gemenskap och tre kategorier under dåliga 

upplevelser: Tidsbrist, Otillräcklighet och Krav. Dessa kategoriers innehåll kommer att 

presenteras i löpande text, delar av intervjuerna kommer att citeras i texten för att förstärka dess 

mening. Resultatet fördes sedan samman i ett tema utifrån de kategorier som skapats i 

innehållsanalysen, se tabell 2. 

 

Tabell 2. 

Domäner Kategorier Tema 

 
 
Bra upplevelser  

Tillfredställelse 
 

 
 
 
 
 
Att arbeta med 
motsägelsefulla känslor 

Ansvar 
 

Gemenskap 
 

 
 
 
Dåliga upplevelser  

Tidsbrist 
 

Otillräcklighet 
 

Krav 
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Upplevelser i vårdsituationer där det fungerat bra att arbeta med delegerade hälso- och 

sjukvårdsuppgifter. 

Tillfredsställelse 

Resultatet visade att innehavet av en delegering och därmed möjligheten till att utföra 

delegerade arbetsuppgifter hos vårdtagaren underlättade arbetet både för den enskilde individen 

och för medarbetare.  ”Det har gjort det mycket lättare för mig att ha en delegering, och för 

mina arbetskamrater” Det gav en bra känsla att kunna göra allt hemma hos vårdtagaren när de 

var där. Det som främst framkom var att kunna ge mediciner i samband med måltid och att 

kunna utföra såromläggningar i samband med den personliga omvårdnaden.  

”Det är bra för man kan göra allt när man är hemma hos brukarna, som till exempel när de 

ska ha hjälp med dusch och man samtidigt kan lägga om ett sår och att de får sina mediciner 

till frukosten och så”             

Flera påtalade upplevelsen av stolthet över att kunna utföra uppgifterna och att det var bra att 

de klarade av ”det har funnits gånger när jag tänkt vad bra att jag klarade av det här ” Många 

kände sig nöjda och stolta över att ha en delegering och att klara av att utföra uppgifterna. Som 

en av respondenterna uttryckte det: ”vad bra att jag hade en delegering så jag kunde göra det”. 

En annan respondent sa: ”Det kändes bra för mig……det blev bra för brukaren. Det var väl det 

viktigaste…………men det kändes ju bra för mig också. Jag kände att jag kunde………. jag var 

lite stolt”. En källa till tillfredställelse som framkom i studien var känslan av att kunna ge snabb 

hjälp genom att ha kompetens och delegering till att utföra avancerade sjukvårdsuppgifter. ”Åh, 

har inte jag haft delegering på att ge subkutana sprutor så har ju patienten fått ha ont längre. 

Det var jättebra……då kände jag mig nöjd över att kunna ge snabb hjälp".  

Det fanns också en glädje i att i att arbeta med delegerade arbetsuppgifter, de upplevde det roligt 

att få arbeta med andra uppgifter som omväxling. En deltagare menade: ”Det är ju roligt för 

oss att göra något annat än det vanliga” Flera respondenter beskrev även det roliga och 

intressanta i att få ta del av och följa förlopp vid omläggningar av sår. 

”Det jag kan tänka på är när man gör såromläggningar. Där man får följa förloppet och se 

utvecklingen” 
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Ansvar  

Känslan av att ha ett ansvar framkom i intervjuerna. Upplevelsen av förtroende spelade in och 

känslan av att sjuksköterskan litade på dem, men också att tilliten var ömsesidig. 

Att dela Waran i dosett är en ofta förekommande och ansvarsfull delegerad arbetsuppgift för 

hemtjänstpersonalen, det kan röra sig om allt från ändrad dosering för ett tillfälle till att dela 

dosetten för en hel vecka. En av respondenterna uttryckte: ”Man får ofta dela Waran, det känns 

som ett stort ansvar, det är ju viktigt att det inte blir fel”. Ett annat fenomen som framkom och 

var av betydelse för känslan av ansvar var tilliten mellan sjuksköterskan och 

hemtjänstpersonalen. En deltagare uttalade: ”Jag kände att sköterskan litade på mig……vi 

litade på varandra”. 

Gemenskap 

Av stor betydelse är den gemenskap, tillit och trygghet som de erfar tillsammans med sina 

kollegor. I känslan av gemenskap ligger aspekter som, att ha en god kommunikation med 

sjuksköterskan och att känna ett ömsesidigt förtroende. I upplevelsen av trygghet fanns aspekter 

som att arbetskamraterna vid behov fanns tillgängliga för frågor och att det även gick att fråga 

sjuksköterskan. Erfarenheten av att man tillsammans klarar av uppgifter förstärker ytterligare 

upplevelsen av gemenskap och känslan av att man utför ett bra arbete. Det uppfattades som en 

trygghet att det alltid gick att nå en sjuksköterska om osäkerhet eller problem uppstod. Bäst 

tyckte hemtjänstpersonalen att det var om sköterskan var bekant med vårdtagaren och 

personalen. 

”Kände jag mig osäker på något så ringde jag alltid och frågade någon av mina arbetskamrater 

eller sköterskan” 

Det kändes bra att kunna be sjuksköterskan att följa med till vårdtagaren när problem uppstod. 

Sjuksköterskan fick då ta del av bekymret och det kändes som en bekräftelse att det inte berodde 

på att de gjorde fel. ”Jag fick be sköterskan följa med, det gick inte bra då. Bra att hon såg att 

det var ett problem……att det var svårt och inte berodde på att vi gjorde fel. Tillsammans 

klarade vi det” Att i gemensamt arbete kring vårdtagaren klara av arbetsuppgiften upplevdes 

bra. 
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Upplevelser i vårdsituationer där det fungerat dåligt att arbeta med delegerade hälso- och 

sjukvårdsuppgifter. 

Tidsbrist 

Tidsbrist och stress var faktorer som genomgående återkom i samtliga intervjuer avseende 

negativa upplevelser av att arbeta med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Som ett par 

av respondenterna uttryckte det: ”Det vore bra om man slapp stressa med medicinerna” och 

”Det kan vara att jag känt mig stressad” Många av respondenterna hänvisade också till att för 

lite tid fanns avsatt för att utföra delegerade arbetsuppgifter ”idag finns inte tid för oss inom 

hemtjänsten att utföra så mycket delegerade uppgifter som förr” eller ”förr kunde man få gå 

med sköterskan för att lära sig att lägga om, den tiden finns inte idag”. 

Tidsbristen uppgavs också till källa för att inte hinna reflektera över sitt arbete bl.a. när det 

gällde delegation och de uppgifter delegationen innebar eller också hur man skulle arbeta 

tillsammans. Som en respondent uttryckte viktigt: ”Att få tid att reflektera över vad vi gör och 

hur vi ska arbeta tillsammans. Att vi har tydliga mål. Vi får tid att läsa i datorn……vi får tid att 

dokumentera……även om tiden är snålt tilltagen men vi har ingen tid att prata med 

varandra……det går i ett” En viktig del i arbetet ansågs var att få tid till att få följa upp utförda 

arbetssysslor och ta del av andras erfarenheter ”hur gick det där……jag var där igår…..då 

gjorde jag så här……hur gjorde du? 

Missnöje framträdde vid analysen av intervjuerna och detta stod ofta i relation till tidsbrist. Det 

hänvisades till missnöje då man i sitt arbete inte varit helt nöjd i utförandet av sin uppgift. ”Det 

har hänt att jag inte känt mig helt nöjd….man får ändå försöka göra det bästa av 

situationen…..det har väl aldrig blivit helt fel….” Hemtjänstpersonalen har i sitt dagliga arbete 

ansvaret för ett stort antal vårdtagare. De uppger att tiden ofta är dåligt tilltagen för utförandet 

av delegerade uppgifter. Tidsbristen är en bidragande faktor till missnöje. Som en respondent 

uttryckte det: ”Har jag haft mer tid har jag kanske gjort om den där omläggningen eller 

benlindningen som jag inte känt mig nöjd med” 

Otillräcklighet 

Några av respondenterna nämnde en känsla av otillräcklighet vilket kunde förknippas till att 

inte inneha full delegering för att kunna utföra alla uppgifter eller att inte ha gjort det tillräckligt 

bra. Som en uttryckte det: ”Det har hänt att jag känt att jag inte räckt till riktigt, att det inte 

blivit så bra som jag villat.” Att känna sig otillräcklig lyftes fram som en börda för 
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arbetskamraterna. En deltagare berättade att: ”Jag kunde inte gå till alla vårdtagare då jag inte 

hade delegering på att göra allt” och ”det klagades lite ibland eftersom jag inte hade 

delegering på att till exempel ge insulin”  

Krav 

Kravet av att känna sig tvungen av att ta emot delegering mot sin vilja lyftes upp. Som en 

respondent uttryckte det: ”Jag kände mig tvungen att ta delegering, även om de sa att det var 

frivilligt” Det framkom som ett outtalat krav från arbetsgivaren sida att ta emot delegering var 

en förutsättning för att över huvud taget få en anställning. ”Jag kände mig tvingad……annars 

hade jag inte fått något jobb” 

 

Att arbeta med motsägelsefulla känslor  

I studien framkom att det fanns både bra och dåliga upplevelser av att arbeta med delegerade 

hälso- och sjukvårdsuppgifter. Samtidigt som bra känslor i form av tillfredställelse ansvar och 

gemenskap löpte som en röd tråd i respondenternas berättelser, lyfts också dåliga upplevelser 

fram. Återkommande i flertalet intervjuer var upplevelser av tidsbrist, otillräcklighet och krav. 

Respondenterna var helt eniga om att tid saknades för att på ett tillfredställande sätt utföra de 

uppgifterna som delegerats. Som en respondent uttryckte det ”ibland kan det vara stressigt, det 

är så mycket som ska göras”, och samtidigt fanns upplevelsen av att det sparade tid. Känslan 

av tvång att ta emot en delegering var framträdande i studien. Trots information om frivillighet 

i mottagandet av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter var känslan av tvång stark. Det 

upplevdes av respondenterna som ett krav för att få anställning. Utifrån mötet mellan 

upplevelser av både bra och dålig karaktär samt känslan av krav skapades temat: Att arbeta med 

motsägelsefulla känslor.  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion     

Resultatet visade att i arbetet med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter upplevde 

hemtjänstpersonalen motsägelsefulla känslor då arbetet gav både bra och dåliga upplevelser 

vilka stod mot varandra. Dels så innebär en delegering att en uppgift som egentligen ska utföras 
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av en person med formell kompetens utförs av en person utan formell kompetens. En annan 

motsägelse gäller frivilligheten som tvång (för anställning).  

Att arbeta med delegerade arbetsuppgifter upplevdes tillfredställande då det underlättande i 

arbetet, både för den enskilde individen och för arbetskamraterna. Möjligheten att i samband 

med den dagliga personliga omvårdnaden utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter 

upplevdes bra. Craftman et al. (2013) har utfört en svensk studie där 20 distriktsköterskor 

intervjuades om erfarenheten av att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till 

hemtjänstpersonal utan formell kompetens. Distriktsköterskorna i studien menade att det var 

fördelaktigt för vårdtagaren att ha ett mindre antal personer kring sig under dagen och att det 

kändes naturligt att den som serverar dem frukost också i samband med det kunde ge dem 

morgonmedicinerna. Bystedt et al. (2011) Rapporterar i en studie där 12 distriktssköterskor 

inom den kommunala hälso- och sjukvården i Sverige intervjuades, att distriktsköterskorna 

åsikt var att då hemtjänstpersonalen kunde utföra sjuksköterskans arbete så ökade kontinuiteten 

kring vårdtagaren genom att de personer som besökte vårdtagaren under dagen minskades i 

antal. McIntosh, Moriarty, Lugton och Carney (2000) menar i en studie utförd i Skottland där 

hemtjänstpersonal vid 21 olika hemtjänstområden observerades och intervjuades att 

hemtjänstpersonalen ansåg att kontinuiteten kring vårdtagaren försämrades då de inte hade 

delegering på att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

Vidare framkom tillfredställelsen i upplevelsen av att kunna ge snabb hjälp genom att vara på 

plats när det behövdes och att vara kompetent till att utföra sina uppdrag.  I resultatet beskrevs 

även nöjet av att få arbeta med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.  Bystedt et al. (2011) 

distriktsköterskorna som intervjuades i deras studie ansåg att personalen var ansvarsfulla och 

hade kompetens för de uppgifter de skulle utföra. De har ofta i sin utbildning fått lära sig det 

som det i dag krävs en delegering för att få utföra, om inte dessa uppgifter delegeras till dem så 

innebär det att de inte har användning för den kunskap de tidigare tillgodogjort sig i sin 

utbildning. De fann också att då det förelåg en delegering kunde vårdtagaren få hjälp snabbare 

genom att uppgiften kunde utföras av personalen som redan var där, istället för att vänta på 

sjuksköterskan som kanske befann sig långt där ifrån. I en norsk litteraturstudie av Johansen 

och Fagerström (2010) menas att vårdtagarna skulle tillgodoses med vård efter vårdbehov. 

Därför var det viktigt att matcha personalens kompetens mot vårdtagarens behov för att 

säkerställa kvalitén på vården. Davy (2007) visar i en engelsk studie att det är viktigt att låta 

sjuksköterskorna ge högkvalificerad vård och överlåta till hemtjänstpersonalen att utföra 

bedömningar och hänvisa vårdtagaren till sjuksköterskan när mer komplexa vårdbehov 
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uppstod. Karlsson, Ekman och Fagerberg (2008)  redovisar i en svensk studie utförd vid ett 

äldreboende där 10 personer ur omvårdnadspersonalen intervjuades att de ansåg det som slöseri 

med pengar då de i sin utbildning fått lära sig att både ta blodprover och ge insulin men sedan 

inte fick möjlighet att göra det i sitt arbete. Craftman et al. (2013)  visade att kompetensen hos 

hemtjänstpersonalen avseende utförande av hälso- och sjukvårdsuppgifter varierade men att 

kunskap kan förkovras genom arbetslivserfarenhet samt det faktum att hemtjänstpersonalen i 

det dagliga patientnära arbetet lär känna vårdtagaren och därför är den som bäst kan identifiera 

förändringar i dennes hälsotillstånd. Pearcey (2008) menar i en engelsk studie där 25 

sjuksköterskor vid 5 olika avdelningar intervjuades att omvårdnadspersonalen, förutom all den 

allmänna omvårdnaden, även tog hand om många andra uppgifter. De ville utbilda sig för att 

bli kapabla att göra mer för vårdtagarna. 

I studiens resultat framkom att av betydelse för tillfredställelsen var även upplevelsen av att 

känna att de hade ett ansvar och att de arbetade i ett team kring vårdtagaren. Styrborn och 

Elmståhl (2003) skriver i en SBU-rapport att teamarbetet kring vårdtagaren inte bara är av 

betydelse för livskvalité och hälsa utan kan också minska och förkorta vårdtider inom 

slutenvården.  Kommunförbundet Skåne (2013) skriver i en rapport om de mest sjuka äldre i 

Skåne 2013 att den dagliga omvårdnaden ska vara så förebyggande och säker så att den mest 

sjuka äldre inte råkar ut för sjukdom som leder till inläggning på sjukhus som hade kunna 

förhindras. 

Kommunikationen var viktig och lika viktigt var det att känna att de kunde be om hjälp och 

tillsammans klara av en uppgift som var krävande eller svår. Personalen förmedlade att känslan 

av ansvar ökade genom att de fick ett förtroende av sjuksköterskan och att det fanns en 

ömsesidig tillit. Bystedt et al (2011) menar att gemenskapen mellan sjuksköterskan och 

hemtjänstpersonalen kan uppstå på olika sätt vid delegering av arbetsuppgifter Sjuksköterskan 

använder delegeringen som en möjlighet att utbilda och stimulera hemtjänstpersonalen i deras 

arbete, och ta vara på den kompetens de redan har. Vissa uppgifter uppfattas som roliga och 

mer givande att utföra än andra uppgifter. Det är uppgifter som det oftast krävs delegering för 

att få utföra och genom att få en delegering för sådana uppgifter beskriver de att tilliten mellan 

sköterskan och personalen ökar då de känner att sköterskan litar på dem. Karlsson et al (2008) 

menar för att tillgodose vårdtagaren med säker och god vård var det viktigt med ett gott 

samarbete mellan sjuksköterskan och hemtjänstpersonalen. De menar att ett väl fungerande 

samarbete skapar tillfredställelse hos hemtjänstpersonalen vilket är en förutsättning för god 

omvårdnad. Vidare menar de att hemtjänstpersonalen förväntade sig att en sjuksköterska alltid 
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fanns tillgänglig för dem när helst de behövde och vetskapen om det ökade trygghetskänslan 

hos dem. 

I resultatet fram kom vikten av att inte känna sig stressad och betydelsen av att få tid till att 

stanna upp och hinna tänka efter. För att tillsammans reflektera över utförda och uppstådda 

händelser i arbetet fanns ingen tid avsatt. Bystedt et al (2011) deras uppfattning är att genom 

delegering kan man minska stressen i arbetet med hälso- och sjukvårdsuppgifter genom att 

uppgifterna på så vis kan utföras av flera personer. En positiv följda av detta är att också risken 

för att göra fel till följd av stress minskas. I flera studier har framkommit att handledning och 

utbildning är fördelaktigt för både hemtjänstpersonalen och sjuksköterskan i att hantera och 

undvika stress. McIntosh, Moriarty, Lugton och Carney (2000) fann i sin studie att 

hemtjänstpersonalen ansåg anledningen till att de fick utföra sjuksköterskans uppgifter, som i 

det här fallet att ge lavemang, berodde på att sjuksköterskans arbetsbelastning var så hög att 

hon inte hann utföra arbetet själv. Kapborg och Svensson (1999) fann i sin studie, vid intervju 

av åtta sjuksköterskor som arbetade vid äldreboende eller på servicehus i Sverige, att delegering 

till personal utan formell kompetens sågs i första hand som en ekonomisk åtgärd och ett sätt att 

lösa bristen på sjuksköterskor.  

Tiden hos vårdtagarna var oftast otillräckligt tilltagen och många arbetssysslor skulle skötas 

samtidigt. Studien visar att tidsbrist var en del av vardagen liksom känslan av att vara missnöjd 

över sin insats och att inte fullt räcka till. Otillräckligheten berodde inte alltid bara på att man 

inte klarade av att utföra en uppgift tillräckligt bra utan kunde också infinna sig när man inte 

motsvarade arbetskamraternas förväntan. Ericson-Lidman, Norberg, Persson och Strandberg 

(2013) menar i en svensk studie där sjuksköterskor och hemtjänstpersonal inom den kommunala 

äldrevården intervjuats, att dåligt samvete och känslan av att inte räcka till uppkommer när de 

inte har tid för vårdtagaren. Det finns många andra schemalagda göromål, som till exempel att 

tvätta, städa och utföra arbetsuppgifter som snarare borde höra till en vaktmästares arbete än 

till hemtjänstpersonalens.  Motstridiga känslor möts då de i sin arbetssituation känner tvingade 

att följa de dagliga arbetsrutinerna till punkt och pricka trots att det strider mot god vård av den 

äldre. Juthberg och Sundin (2010) skriver i en svensk studie där sjuksköterskor och 

undersköterskor vid ett äldreboende intervjuats att maktlöshet och otillräcklighet upplevdes då 

undersköterskorna dels var tvungna att prioritera mellan vårdtagarna som behövde hjälp 

samtidigt och mellan de rutiner och regler som arbetsgivaren satt upp. 

I hemtjänstpersonalen finns också några som inte har någon vårdutbildning vilket kan ha varit 

av betydelse för känslan av otillräcklighet. Harrisson, Loiselle, Duquette och Semenic (2002), 
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Joshua-Amandi (2002) och Lin, Yin och Li (2002) belyser i sina respektive studier utförda i 

Canada, Stor Britannien och Taiwan vikten av att hemsjukvård ska tillhandahållas av 

välutbildad personal som har tillräckligt med tid att ta hand om vårdtagaren och ge en god 

service. Karlsson et al (2008) fann i sin studie som genomfördes vid sex olika äldreboende i två 

svenska kommuner att det var många av hemtjänstpersonalen som inte hade någon 

vårdutbildning vilket skapat problem i kvalitén av omvårdnaden. 

Resultatet i studien visar att trots frivillighet att motta delegering fanns indikationer på att det 

ändå uppfattades som ett krav från arbetsgivarens sida. Risken att inte få någon anställning 

nämndes som ett orosmoment. Craftman et al (2013) skriver i sin studie att ingen kunde bli 

tvingad till att ta emot delegering men de insåg också att om hemtjänstpersonalen inte tog emot 

delegering så skulle hemsjukvården inte fungera. Vidare menade de att hemtjänstpersonal som 

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

utföra arbetet. Bystedt et al.(2011) lyfter i sin studie fram att delegerad personal är en 

förutsättning för att organisationen ska fungera. De anser att sjuksköterskorna är för få och deras 

arbetsbelastning är för hög. Detta har i sig bidragit till utvecklingen av formella förfaringssätt 

för delegering i Sverige. 

I resultatet kan tolkas att även om personalen efterfrågar utbildning så kan det vara svårt att 

finna tid för detta, vilket i sig kan vara en anledning till att hemtjänstpersonalen uttryckt känslor 

som otillräcklighet och missnöje. Det faktum att de känner sig stressade och upplever att de inte 

har tid att göra om det de inte är nöjda med, indikerar att det finns tidsmässiga begränsningar. 

Detta faktum lämnar öppet för spekulationer om det är ekonomin eller behovet som styr 

omvårdnaden av den äldre. 

 

Metoddiskussion  

För att kunna belysa syftet föll det sig naturligt att välja en kvalitativ ansats med ett berättande 

mönster då det var ett fenomen som skulle studeras, i detta fall upplevelsen att arbeta med 

delegerande arbetsuppgifter. Fokus var att få ta del av hur individens upplevelser.  Inom 

fenomenologi vill man fånga upplevelsen av ett fenomen. Polit och Beck (2010) menar att ett 

fenomen är människors upplevelser i den värd de lever i. Fenomenologin är en kvalitativ 

forskningstradition med förankring både inom filosofins och psykologins lära med fokus på 

livsvärlden och nu ofta använd inom omvårdnadsforskningen (jmf. Mackey, 2005)  



17 
 

Även om studien strävade efter så stor variation som möjligt avseende deltagare, så förekom 

ingen variation av kön vilket kan betraktas som en brist och eventuellt påverkat resultatets 

överförbarhet.  

Narrativa intervjuer genomfördes utifrån en frågeguide med områden som berörde syftet. 

Kvalitativ forskning baserade på narrativa intervjuer och observationer kräver förståelse och 

samspel mellan forskare och deltagare så att texterna som skapas är ömsesidiga och bundna till 

sitt sammanhang (Kvale & Brinkman, 2009). I efterhand kan det spekuleras i om antalet 

provintervjuer borde ha utökats, med hänsyn till orutin hos intervjuaren, vilket kan ha påverkat 

kvalitén av intervjuerna. Ett par av intervjuerna blev tidsmässigt korta, dock fanns i samtliga 

intervjuer berättelser som ett tydligt sätt beskrev hur det var att arbeta med delegerade 

arbetsuppgifter.  

 Studien analyserades med kvalitativ innehållsanalys vilket är en vanlig analysmetod inom 

kvalitativ forskning. Det som kan ha påverkat studiens resultat är att författaren inte tidigare 

använt denna analysmetod. I en strävan att förbättra resultatet har den av Graneheim och 

Lundman (2012) beskrivna manualen följts. Ett ytterligare sätt att kompensera den bristande 

rutinen var att analyserna har regelbundet ”bollats” mot handledaren.   

De forskningsetiska principer som studien grundar sig på och som tidigare redogjorts för (se 

sid. 7) är de fyra allmänna huvudkraven antagna av det humanistiska och samhällsvetenskapliga 

vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 1990). Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det som inte uppmärksammades var att det under 

studiens gång framkom nya riktlinjer avseende arkivering av data material.  

Frågeformulär/enkäter och intervjuer för studentuppsatser på kandidatnivå eller högre ska 

finnas kvar 3-5 år efter att man fått sin uppsats betygsatt. Det har i efterhand fått korrigeras och 

befarades kunna påverka deltagarnas inställning till deltagande i studien. Samtliga respondenter 

valde dock att fortsatt ge samtycke till deltagande.  

 

Implikationer för omvårdnad/vidare forskning 

Delegeringar av hälso- och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonal är en stor del av 

sjuksköterskans arbete inom den kommunal hemsjukvård. Det är därför av betydelse att 

sjuksköterskan är klar över de positiva och negativa sidorna som belyses i studien, för att uppnå 

en större förståelse för hur det är att motta en delegering och hur det påverkar 
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hemtjänstpersonalens arbete med delegerade uppgifter. Genom förståelse kan 

delegeringsförfarandet utvecklas för att lyfta fram de positiva känslorna och vända det negativa 

upplevelserna till positiva.  

Det kan ses som ett direkt led i arbetet med patientsäkerheten då sjuksköterskans medvetenhet 

utifrån dessa upplevelser kan stärka hemtjänstpersonalens arbete med delegerade hälso- och 

sjukvårdsuppgifter och därmed till följd också öka tryggheten för vårdtagaren. 

Flera studier finns avseende upplevelser kring att arbeta med delegerade hälso- och 

sjukvårdsuppgifter. De flesta belyser fenomenet utifrån sjuksköterskans perspektiv. Då 

jämförelsevis få lyfter fram den delegerade personalens upplevelser finns behov av att följa 

vidare forskning inom området. 
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      Bilaga 1 

Förfrågan till enhetschef om tillstånd att genomföra intervjustudie 

Jag studerar till specialistsköterska med inriktning mot vård av äldre vid institutionen för 

omvårdnad, Umeå universitet, och ska nu i slutet av min utbildning skriva ett examensarbete. 

Syftet med studien är att beskriva hemtjänstpersonalens upplevelser av att arbeta med 

delegerade uppgifter. Jag ber därför om tillstånd att få intervjua personal inom hemtjänsten som 

har erfarenhet av att arbeta med ovanstående uppgifter. Jag vill intervjua 6-7 personer som 

arbetar med delegerade arbetsuppgifter och som har arbetat inom hemtjänsten i minst två år. 

Intervjun kan avbrytas när som helst om så önskas och det är helt frivilligt att delta. Tiden för 

intervjun beräknas att ta 15 till 30 minuter och kommer att genomföras på arbetsplatsen men i 

för intervjun avskilt rum. 

Resultatet kommer att redovisas som en examens/magisteruppsats inom ämnet omvårdnad vid 

Umeå Universitet. Arbetet kommer att skrivas på ett sådant sätt så att det inte kan härledas till 

någon specifik arbetsplats eller person. Studien ses som ett led i att förbättra personalens 

trygghet och upplevelse av att arbeta med delegerade arbetsuppgifter 

Om samtycke ges till genomförandet av studien ber jag dig att underteckna denna förfrågan 

som sänts till dig i två exemplar och återsända det ena till mig i bifogat svarskuvert.  

Önskar du kontakta mig eller min handledare så går det bra att göra det på nedanstående 

telefonnummer eller e-mail. 

Maria Frykenlind student vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, erhåller tillstånd 

att genomföra studien enligt ovan. 

 

…………………………………………………………………                                                                           

Verksamhet 

………………………………………………………………… 

Enhetschef 

…………………………………………………………………. 

 Namnförtydligande  

Maria Frykenlind   Björn Nygren  

Sjuksköterska   Universitetslektor/ 

070-384 03 25                         handledare 

frykenlind@hotmail.com   bjorn.nygren@nurs.umu.se 

   

mailto:frykenlind@hotmail.com
mailto:bjorn.nygren@nurs.umu.se
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      Bilaga 2 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Jag studerar till specialistsköterska med inriktning mot vård av äldre vid institutionen för 

omvårdnad, Umeå universitet, och ska nu i slutet av min utbildning skriva ett examensarbete. 

Jag har kontaktat din enhetschef och fått samtycke till att genomföra en intervjustudie riktad till 

omvårdnadspersonal inom hemtjänsten. Studien syftar till att få ta del av hemtjänstpersonalens 

upplevelse av att arbeta med delegerade uppgifter. 

Intervjun kommer att genomföras under mars månad. Det är helt frivilligt att delta i studien och 

du kan avbryta ditt deltagande när som helst om så önskas. Tiden för intervjun beräknas att ta 

15 till 30 minuter och kommer att genomföras på arbetsplatsen men i för intervjun avskilt rum. 

Din enhetschef har gett tillåtelse till intervjun under din arbetstid. 

Resultatet kommer att redovisas som en examens/magisteruppsats inom ämnet omvårdnad vid 

Umeå Universitet. Arbetet kommer att redovisas på ett sådant sätt så att det inte kan härledas 

till någon specifik arbetsplats eller person. Du kommer att få ta del av examensarbetet när det 

är klart om du så önskar. 

 Om du har några frågor så är du varmt välkommen att kontakta mig personligen, eller min 

handledare via nedanstående telefonnummer eller e-mail. 

Samtycke till att delta i intervjustudie 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen avseende ovanstående intervjustudie och fått 

möjlighet att ställa eventuella frågor både via e-mail, telefon och personlig kontakt 

Jag samtycker till medverkan i intervjustudie avseende hemtjänstpersonalens upplevelse av att 

arbeta med delegerade uppgifter. 

 

……………………………………………………………….                                                                              

Ort och datum 

……………………………………………………………….                                                                              

Underskrift  

……………………………………………………………….                                                                                

Namnförtydligande  

Maria Frykenlind   Björn Nygren  

Sjuksköterska   Universitetslektor 

070-384 03 25                         handledare 

frykenlind@hotmail.com   bjorn.nygren@nurs.umu.se 

   

mailto:frykenlind@hotmail.com
mailto:bjorn.nygren@nurs.umu.se
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Bilaga 3 

Frågeguide 

 

Berätta lite om dig själv och varför du började jobba inom hemtjänsten? 

 

Hur länge har du arbetat i hemtjänsten? 

 

Hur gammal är du?  

 

Hur länge har du arbetat med delegerade uppgifter? 

 

Kan du berätta om något tillfälle i en vårdsituation när det fungerat bra att arbeta med 

delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter? 

 

Kan du berätta om något tillfälle i en vårdsituation när det fungerat dåligt att arbeta med 

delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter?  

 

 

 

 


