
 

EXAMENSARBETE 
Höstterminen 2013 

Sektionen för Hälsa och samhälle 
                                                       

OMVE 8670 Omvårdnadsforskningens teori och metod IV 
 
 
 
 

Delegering: 
möjligheter och 

hinder 
 

Hur delegering till icke-legitimerad personal 
påverkar sjuksköterskans professionsutövning 

 

 
 
 
 
 

Författare 

Caroline Kindberg Jönsson 

Moana Rosén 

 

Handledare 

Jane Holmström Björkman 

 

Examinator 

Gerth Hedov 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
”There is more nursing to do than there are nurses to do it.” 

(American Nurses Association [ANA] & the National Council of State 

Boards of Nursing [NCSBN], 2006)  
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Sammanfattning 
Bakgrund: Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter från legitimerad sjuksköterska 

till icke-legitimerad personal är vanlig. Tidigare forskning har visat att delegering kan 

leda till att sjuksköterskans roll blir otydlig. Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskors 

professionsutövning påverkas av att delegering till icke-legitimerad personal 

förekommer. Metod: Tio vetenskapliga artiklar studerades enligt metod för kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Tre huvudteman framstod: ”Sjuksköterskor och inflytande”, 

”Sjuksköterskor och interaktion” samt ”Sjuksköterskor och säkerhet”. Sjuksköterskor 

tyckte om att dela med sig av sin kunskap och uppskattade den avlastning som 

delegering kunde innebära. Emellertid uttryckte sjuksköterskor i en majoritet av 

studierna förlust av kontroll i samband med delegering. Många sjuksköterskor brast 

också i delegeringskompetens. Konklusion: Delegering kan försämra sjuksköterskors 

helhetssyn och kontroll över omvårdnadssituationen, vilket kan försvåra för dem att ta 

sitt fulla omvårdnadsansvar. Det finns också brister i sjuksköterskors kunskaper och 

färdigheter i att delegera. Impliktioner: Sjuksköterskor behöver delta mer i den 

patientnära omvårdnaden. Delegeringarna bör minska, och sjuksköterskor behöver 

återta sitt ansvar för omvårdnaden. Sjuksköterskor behöver också mer utbildning och 

träning i konsten att delegera. Ytterligare forskning kring delegering är nödvändig, 

särskilt i Sverige. 
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Abstract 
Background: Delegation of health care tasks from registered nurse to non-licensed 

personnel is common. Earlier research has shown that delegation can lead to blurring of 

the nurse’s role. Aim: To examine how the existence of delegation to non-licensed 

personnel influences the professional work of registered nurses. Method: Ten scientific 

articles were studied using content analysis. Results: Three major themes emerged: 

“Nurses and influence”, “Nurses and interaction” and “Nurses and safety”. Nurses 

enjoyed sharing their knowledge and appreciated the relief that delegation could entail. 

However, in a majority of the studies nurses expressed loss of control associated with 

delegation. Many nurses also showed lack of competence with regard to delegation. 

Conclusion: Delegation can diminish nurses’ holistic view and control of care 

situations, which may make it difficult for them to take full responsibility for the care. 

There is also a lack of knowledge and skill concerning delegation among nurses. 

Implications: Nurses need to participate more in direct patient care. Delegations should 

be fewer, and nurses need to reclaim their responsibility for nursing. Nurses also need 

more education and training in the art of delegating. Further research on delegation is 

necessary, especially in Sweden. 
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BAKGRUND 
 

Sjuksköterskans profession, funktion och förutsättningar är i ständig förändring. 

Förändringarna beror bland annat på en åldrande sjuksköterskekår, sjuksköterskebrist 

och förändringar i hälso- och sjukvårdens organisation (Curtis & Nicholl, 2004). 

Dagens sjuksköterska arbetar med allt från sedvanligt avdelningsarbete till specialist- 

och konsultuppdrag (Gillen & Graffin, 2010). I takt med hälso- och sjukvårdens 

utveckling har sjuksköterskefunktionen specialiserats och blivit allt mer teknisk och 

administrativ, och den patientnära omvårdnaden utförs idag på många håll av 

undersköterskor och sjukvårdsbiträden (Jakobsson & Lützén, 2010). När sjuksköterske-

rollen utvidgas, har det till följd att de traditionella omvårdnadsuppgifterna delegeras 

från sjuksköterskor till icke-legitimerad personal (Harmer, 2010). Dessutom förutsätter 

den låga andelen sjuksköterskor i många hälso- och sjukvårdsverksamheter, till exempel 

äldrevård, att arbetsuppgifter delegeras (Gillen & Graffin, 2010).  

 

Det är angeläget att utreda hur sjuksköterskans profession påverkas av att delegering till 

icke-legitimerad personal förekommer, eftersom sjuksköterskan som omvårdnadsledare 

har ett ansvar för patientsäkerhet och vårdkvalitet. Sjuksköterskans främsta uppgifter är 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk 

Sjuksköterskeförening [SSF], 2007). Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) föreskriver 

att hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Sjuksköterskan ska sträva efter att arbeta evidensbaserat, vilket innebär att 

han/hon tillsammans med klinisk kunskap och erfarenhet använder bästa tillgängliga 

vetenskpliga bevis, när han/hon i samråd med patienten utformar omvårdnaden 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Sjuksköterskan leder, prioriterar, fördelar och 

samordnar omvårdnadsarbetet (Socialstyrelsen, 2005). När sjuksköterskans funktion 

förändras och omvårdnadsuppgifter överlämnas, kan det finnas en risk att 

sjuksköterskans roll blir otydlig (Harmer, 2010). Delegering frigör sjuksköterskan från 

praktiska arbetsuppgifter, men sjuksköterskan har fortfarande omvårdnadsansvaret 

(Cipriano, 2010). De bedömningar som sjuksköterskan utför i omvårdnadsprocessen är 

inte delegringsbara (Currie, 2008). Den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan ska inte 

bara bedöma patienten, planera omvårdanden utifrån kvalitets- och säkerhetsaspekter 
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och utvärdera insatserna, han/hon måste också försäkra sig om att omvårdnaden ges av 

personer med kvalifikationer och förmåga att sköta uppgiften på ett gott och säkert sätt 

(Gillen & Graffin, 2010).  

 

Olika länder har olika detaljbestämmelser för delegering av hälso- och 

sjukvårdsuppgifter. I Sverige har delegering länge funnits som företeelse inom hälso- 

och sjukvården, och innebär att personal med formell kompetens överlåter en medicinsk 

arbetsuppgift till någon som saknar formell kompetens för arbetsuppgiften men har reell 

kunskap att utföra den (SOSFS 1997:14). Innan delegeringsförfattningen SOSFS 

1997:14 trädde i kraft i Sverige den 1 juli 1997 styrdes delegering enbart av allmänna 

råd från Socialstyrelsen (Sjölenius, 2004). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763 2a§) ska kontinuitet och säkerhet i vården tillgodoses, och åtgärder ska 

samordnas på lämpligt sätt. All hälso- och sjukvårdsverksamhet i Sverige ska enligt lag 

ha formellt kompetent bemanning i tillräcklig omfattning och delegering av medicinska 

arbetsuppgifter är i grunden en lösning att använda i undantagsfall, till exempel om 

helhetsperspektivet tillgodoses bättre för patienten (SFS 1982:763 2§; SOSFS 1997:14). 

En delegering ska kunna dras in eller på annat sätt upphöra utan att verksamheten blir 

lidande (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Den delegerade uppgiften ska vara klart definierad och delegeringsbeslutet ska vara 

frivilligt och personligt (SOSFS 1997:14). Delegering får inte användas för att lösa 

personalbrist eller av ekonomiska skäl och får bara göras om den är förenlig med en god 

och säker vård (SFS 2010:659, 6 kap 3§; SOSFS 1997:14; SOSFS 2012:9, 4 kap). 

Omfördelning av arbetsuppgifter får aldrig försämra patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 

2012). Den som delegerar en uppgift ansvarar för att den som tar emot delegeringen har 

de kvalifikationer som krävs (SFS 2010:659, 6 kap 3§; SOSFS 1997:14; SOSFS 2012:9, 

4 kap). Den som ska ta emot delegering måste uppge om han/hon inte anser sig ha 

tillräckliga kunskaper; i så fall får delegering inte göras (SOSFS 1997:14).  

 

Den sjuksköterska som ska delegera en uppgift behöver inte bara förvissa sig om 

mottagarens kompetens, han/hon måste också avgöra vad som är bäst för patienten 

utifrån patientens behov (Currie, 2008). Förutsättningar för bra delegring är bland annat 
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förmåga att kommunicera, förmåga att se andra människors kompetens och 

utvecklingsförmåga och respekt för människors professionella olikheter (Quallich, 

2005). Tydlig kommunikation och klargjorda förväntningar är viktiga i detta samspel 

(Currie, 2008). Sjuksköterskan måste också veta om uppgiften är tillåten att delegera. 

Hälso- och sjukvårdspersonal ska till exempel hantera läkemedel på ett säkert sätt (SFS 

2010:1369, 7 kap 1§), och enligt Socialstyrelsen (2008) bör läkemedelshantering skötas 

av få personer och delegeringarna vara sparsamma. Inom ambulanssjukvård och 

slutenvård i Sverige får iordningsställande och administrering av läkemedel inte 

delegeras (Socialstyrelsen, 2008; SOSFS 2012:9, 4 kap). Delegering av 

läkemedelshantering är dock tillåten, och vanligt förekommande, inom svensk 

kommunal hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Den som delegerar en uppgift är skyldig att fortlöpande under delegeringsperioden 

kontrollera att uppgiften utförs på ett korrekt och säkert sätt, och vid behov ge 

handledning (SOSFS 1997:14). I sjuksköterskans kompetens ingår att kunna handleda 

och utbilda medarbetare (Socialstyrelsen, 2005). Med tanke på patientsäkerheten ska 

sjuksköterskan inte ansvara för fler delegeringar än han/hon personligen kan följa upp 

(Socialstyrelsen, 2008).  

 

Hälso- och sjukvården har begränsade ekonomiska resurser och liksom andra verksamheter 

ett krav på effektivitet. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763 28§) ska hälso- och 

sjukvårdens ledningsorganisation tillgodose hög patientsäkerhet och vårdkvalitet. Varje hälso- 

och sjukvårdsverksamhet bestämmer vilken kompetens som behövs och hur den ska 

användas, utifrån verksamhetens art (Socialstyrelsen, 2012). Det ska finnas ett ledningssystem 

för kvalitet och säkerhet som bland annat ser till att det finns rutiner som säkerställer att 

personalen har den kompetens och ges den kompetensutveckling som behövs i verksamheten 

(Socialstyrelsen, 2005b). Det vilar dock alltid på varje enskild sjuksköterska att bedöma om 

en delegering är förenlig med en god och säker vård (SOSFS 1997:14). 
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SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att ur ett sjuksköterskeperspektiv belysa hur 

sjuksköterskors professionsutövning påverkas av att delegering av hälso- och 

sjukvårdsuppgifter till icke-legitimerad personal förekommer. 

 

METOD 

Design 

Litteraturstudien har genomförts som en allmän litteraturstudie (overview) (Friberg, 2006) 

och vetenskapliga artiklar med såväl kvantiativ som kvalitativ ansats har ingått. Avsikten med 

en litteraturstudie är att läsaren ska få en objektiv redogörelse för aktuell evidens i ett ämne, 

genom att litteratur sammanfattas och utvärderas för att visa det aktuella kunskapsläget inom 

området. (Polit & Beck, 2011). En litteraturstudie genomförs med samma noggrannhet som 

de källor som studeras (Olsson & Sörensen, 2011), och kan ligga till grund för vidare 

forskning (Friberg, 2006).  

 

Urval 

Enbart vetenskapliga artiklar och rapporter i original på engelska har sökts. Artiklarna 

skulle ha publicerats mellan åren 2003 och 2013. Artiklarna skulle vara peer reviewed, 

det vill säga expertgranskade. Inklusionskriterier var att artiklarna avhandlade 

delegering inom hälso- och sjukvård och inbegrep sjuksköterskor. Exklusionskriterier 

var artiklar som avhandlade annan form av delegering (till exempel delegering inom 

tandvård eller beslutsdelegering), delegering till annan person än hälso- och 

sjukvårdspersonal samt artiklar som inte inbegrep sjuksköterskor.  

 

Datainsamling 

Provsökningar gjordes under februari och mars 2013, och utifrån dessa valdes lämpliga 

databaser och sökord ut. Sökning gjordes 2013-03-17 i databaserna CINAHL, PubMed 

samt Academic Search Elite. Databasen CINAHL valdes med anledning av att den 

refererar till vetenskapliga källor specifikt inom områdena omvårdnad och 

vårdvetenskap, PubMed med anledning av att den ger referenser till artiklar inom 
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omvårdnad och medicin och Academic Search Elite med anledning av dess bredd. 

Sökorden ”delegation” och ”nurse” användes i kombination med ”hospital” respektive 

”home”. Heading ”delegation of authority” användes vid sökningar i CINAHL samt 

Academic Search Elite och MeSH-termen ”delegation, professional” användes vid 

sökning i PubMed. Den booleska operatören AND användes mellan sökorden, och i alla 

sökningar användes även operatören NOT tillsammans med ”dental”, för att utesluta 

träffar rörande tandvård. Trunkering (”nurs*” och ”deleg*”) användes vid 

provsökningarna, men befanns inte vara av något värde för träffarna och användes 

därför inte i den egentliga sökningen. Sökordet ”profession” med olika 

trunkeringsalternativ visade sig inte heller vara av något värde vid provsökningarna, det 

begränsade snararast urvalet och användes därför inte i den egentliga sökningen. Tre 

manuella sökningar gjordes 2013-03-17 utifrån referenser i framsökta artiklar. 

Databassökningarna redovisas i ett sökschema (Bilaga 3). Åtta artiklar, som inte gick att 

söka fram i fulltext, beställdes via högskolans bibliotek 2013-03-18. Tre artiklar gav 

träff i mer än en databassökning: En artikel var resultat av sökning i PubMed samt 

CINAHL, en artikel var resultat i Academic Search Elite samt CINAHL och en tredje 

artikel gav träff i alla de tre använda databaserna. 

 

Undersökningens genomförande  

Alla de framsökta artiklarna bedömdes ur relevanssynpunkt, det vill säga om de svarade mot 

litteraturstudiens syfte, genom läsning av artiklarnas abstract. Vid oklarheter i abstract lästes 

hela artikeln igenom för att avgöra relevansen. Relevanta artiklar kvalitetsgranskades enligt 

Olsson & Sörensen (2011) bedömningsmallar för studier med kvantitativ respektive kvalitativ 

metod (Bilaga 1 och 2). I dessa mallar besvaras och graderas ett antal frågor kring bland annat 

studiens syftes- och metodbeskrivning, urval, bortfall, etiska aspekter, resultat (om 

frågeställningen besvarats och hur resultatet har tolkats), diskussion kring felkällor och om 

studien knyter an till tidigare forskning. Varje fråga ger ett visst antal poäng. Grad I är minst 

80 procent av totalpoängen, grad II är minst 70 procent och grad III är minst 60 procent. De 

artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte och som fick godkänt resultat (grad I och II) i 

kvalitetsgranskningen ingår i resultatet. Artiklarna har organiserats i en artikelöversikt (Bilaga 

4).  
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Analys  

Valda artiklar har analyserats induktivt, enligt metod för kvalitativ innehållsanalys 

(Friberg, 2006; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Induktiv metod innebär att 

analysen utgår från insamlade data, i motsats till deduktiv metod då analysen utgår från 

en färdig teori (Chekol, 2012).  Vid induktiv metod skapas teorin medan arbetet med att 

analysera materialet pågår (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Induktiv ansats är 

vanlig vid kvalitativa studier (Olsson & Sörensen, 2011). Först gjordes flera 

genomläsningar av de valda artiklarna för att en förståelse för innehållet skulle uppstå. 

All text som handlade om delegering och sjuksköterskors professionsutövning 

urskildes. Meningarna kondenserades och sammanfördes till subkategorier varvid 

kategorier och teman framstod.  Sedan gjordes en sammanställning av analyserade 

artiklar, som är litteraturstudiens resultat.  

 

Förförståelse är bland annat kunskaper, erfarenheter och förutfattade meningar, som kan 

påverka tolkningar och som inte sällan är omedvetna (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Förförståelsen förändras under ett arbetes gång, och därför är det viktigt att den 

görs tydlig i processen (Olsson & Sörensen, 2011). Under hela litteraturstudien har den 

egna förförståelsen medvetandegjorts genom regelbunden reflektion.  

 

Etiska överväganden och undersökningens betydelse  

Studien var en litteraturstudie och därför var etisk prövning inte nödvändig. Däremot 

skulle de artiklar som ingick i resultatet innehålla en etisk bedömning. Sökning och 

urval skulle motsvara syftet. Sökningen skulle göras på ett sådant sätt att resultatet inte 

begränsades eller förvanskades, och alla artiklar som svarade mot syftet skulle 

inkluderas i resultatet.  

 

Delegering till icke-legitimerad personal är en faktor i många sjuksköterskors arbete. 

Studien avsåg belysa omvårdnadsforskning kring delegeringar i förhållande till 

sjuksköterskans profession. Studien synliggjorde forskningsområden och visade behov 

av ytterligare forskning. Studien kan vara av intresse för såväl yrkesverksamma 

sjuksköterskor som för chefer, ledare och verksamhetsutvecklare inom hälso- och 

sjukvården, samt i arbete med utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal. 
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RESULTAT 
 

I resultatet ingår tio studier, varav tre med kvantitativ ansats och sju med kvalitativ 

ansats. De tio studierna inbegriper totalt 693 sjuksköterskor från tre olika 

verksamhetstyper inom hälso- och sjukvård. Fördelningen framgår av Tabell 1. 

 

Slutenvård Sjukhem Hemsjukvård 

Kvantitativa 

studier 
Kvalitativa 

studier 
Kvantitativa 

studier 
Kvalitativa 

studier 
Kvantitativa 

studier 
Kvalitativa 

studier 

 

565 

 

54 

 

0 

 

42 

 

0 

 

32 

 

Tabell 1. Antal sjuksköterskor i de studier som ingår i resultatet, fördelade avseende 

verksamhetstyp där studierna ägde rum samt studiernas ansats (kvantitativ eller 

kvalitativ) (n=693) 

 

Vid analys av litteraturen framstod sex kategorier samt tre teman vilka beskriver 

faktorer som har betydelse för sjuksköterskans professionsutövning i samband med 

delegering (Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Funna kategorier och teman i analyserade studier 
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Tema: Sjuksköterskor och inflytande 

 

Temat handlar om sjuksköterskans upplevelse av kontroll i omvårdnadsarbetet samt de 

villkor som styr och påverkar sjuksköterskan, i relation till delegering. 

 

Kontroll 

 

I en majoritet av studierna (sju av tio) uttryckte sjuksköterskor oro, osäkerhet och/eller 

maktlöshet i relation till delegering (Bittner & Gravlin, 2009; Bystedt, Eriksson & 

Wilde-Larsson, 2011; Corazzini, Anderson, Gene Rapp, Mueller, McConnell & Lekan, 

2010; Craftman, von Strauss, Rudberg & Westerbotn, 2012; Perry, Carpenter, Challis & 

Hope, 2003; Potter, Dashields & Kuhrik, 2010; Standing & Anthony, 2008). 

 

En anledning till oro eller osäkerhet hos sjuksköterskor var att inte veta tillräckligt om 

kompetensen eller skickligheten hos den icke-legitimerade personalen (Bystedt et. al., 

2011). Enligt Craftman et. al. (2012) uppgav många sjuksköterskor att delegering av 

läkemedelshantering kändes stressfylld då den icke-legitimerade personalen saknade 

kunskap om läkemedel. För många delegerade upgifter till för få icke-legitimerade togs 

enligt Bittner & Gravlin (2009) upp som en anledning till oro för säkerheten i 

omvårdnaden. Sjuksköterskor i Perrys et. al. (2003) studie upplevde oro på grund av att 

den icke-legitimerade personalen var överlastad och överarbetad. Enligt Standing & 

Anthony (2008) var en del sjuksköterskor inte trygga med att delegera över huvud taget. 

 

Sjuksköterskor upplevde också vanmakt när icke-legitimerad personal inte utförde 

delegerade uppgifter korrekt (Potter et. al., 2010), eller inte rapporterade viktiga fynd 

(Bittner & Gravlin, 2009; Standing & Anthony, 2008). Enligt Bystedt et. al. (2011) 

uppgav sjuksköterskor att de ofta delegerade till flera personalgrupper och ibland mer 

än de skulle vilja, vilket ledde till förlust av kontroll. I Corazzinis et. al. (2010) studie 

kände sjuksköterskor vanmakt eftersom för få sjuksköterskor i verksamheten ledde till 

att kvaliteten på delegeringarna blev sämre.  
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Enligt Bystedt et. al. (2011) uppgav sjuksköterskor att de kände sig tvungna att delegera 

även till okänd personal, vilket ledde till osäkerhet kring resultatet för patienterna, och 

de uttalade även en osäkerhet kring vem som var slutligt ansvarig för en delegerad 

arbetsuppgift. Ett ytterligare problem var att sjuksköterskor inte hade något inflytande 

när det gällde anställning av personal, och inte över vem som skulle göra vad i 

omvårdnaden, vilket ledde till känslor av maktlöshet och resignation. 

 

Registered nurses still have a responsibility for the final outcome of a task that 

has been delegated to UP. However, RNs feel they lose control and no longer 

have the situation ‘in their hands’ when they have delegated it. (Bystedt et. al., 

2011, s. 537) 

 

 

Villkor 

 

I fyra av tio studier uppgav sjuksköterskor att de inte skulle hinna med sitt arbete om de 

inte kunde delegera (Bystedt et. al., 2011; Corazzini et. al., 2010; Craftman et. al., 2012; 

Standing & Anthony, 2008). I två av dessa studier (Bystedt et. al., 2011; Craftman et. 

al., 2012) uppgav sjuksköterskor att delegering var direkt nödvändig för att 

verksamhetens organisation skulle fungera.  

 

Some DNs felt that it was almost impossible to deny delegation… (Craftman 

et. al., 2012, s. 572) 

 

Ett problem för sjuksköterskor enligt Bystedt et. al. (2011) var en diskrepans mellan de 

uppgifter som sjuksköterskor ansåg kunde delegeras och vad som av praktiska skäl 

måste delegeras i verksamheten. Brist på sjuksköterskor gjorde att de kände sig tvingade 

att delegera - delegering användes för att lösa sjuksköterskebrist.  
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This shortage of RNs contributes to the RNs feeling obligated to delegate. As a 

consequence, delegation is used as a tactic to overcome the shortage of staff 

with RN accreditation… (Bystedt et. al., 2011, s. 537) 

 

I Standing & Anthonys (2008) studie efterlyste sjuksköterskorna beskrivningar över vad 

som kunde delegeras till vem, eftersom det förekom flera olika befattningar för den 

icke-legitimerade personalen.  

 

I fyra av tio studier avhandlades lagar och bestämmelser för delegering, och 

sjuksköterskorna var medvetna om att sådana fanns (Bystedt et. al., 2011; Corazzini et. 

al., 2010; Craftman et. al., 2012; Standing & Anthony, 2008). I två studier uppgav dock 

sjuksköterskor en tveksamhet kring vad som kunde delegeras (Bystedt et. al., 2011; 

Standing & Anthony, 2008). Enligt Craftman et. al. (2012) ansåg sjuksköterskor att 

lagen var svår att följa och att den inte var förenlig med verkligheten, och de flesta 

sjuksköterskor upplevde att de saknade stöd både från beslutsfattare och från 

lagstiftningen vid delegering. I Bystedts et. al. (2011) studie uppgav sjuksköterskor att 

det förekom att de delegerade mot lagen. 

 

 

Tema: Sjuksköterskor och interaktion 

 

 

Temat handlar om sjuksköterskans upplevelse av attityder och samspel, i relation till 

delegering. 

 

Attityd 

 

Enligt Standing & Anthony (2008) uppgav sjuksköterskor att förhållningssättet var 

viktigt vid delegering, att det var viktigt att fråga vänligt i stället för att beordra, men att 

det kunde upplevas svårt att be någon annan göra ens jobb, som en tjänst. I två studier 

framkom farhågor hos sjuksköterskor att uppfattas som lata och som att de bara 

lämpade över arbete på den icke-legitimerade personalen (Corazzini et. al., 2010; 
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Kaernested & Bragadóttir, 2012). Enligt Kaernested och Bragadóttir (2012) var yngre 

sjuksköterskor mer oroliga än äldre att uppfattas som lata. I Standing & Anthonys 

(2008) studie uppgav sjuksköterskor att de uppfattade att icke-legitimerad personal 

ansåg att sjuksköterskor inte arbetade på riktigt när de till exempel dokumenterade.  

 

Sjuksköterskor uppgav att de förväntade sig att icke-legitimerad personal skulle ta hand 

om arbetsuppgifter när sjuksköterskan behövde ägna sig åt saker som inte gick att 

delegera (Potter et. al., 2010). Enligt Bittner & Gravlin (2009) förutsatte sjuksköterskor 

att den icke-legitimerade personalen hade förmåga till kritiskt tänkande och själva 

skulle veta vad de behövde rapportera. 

 

Konflikt framkom som en komponent vid delegering i tre av tio studier (Corazzini et. 

al., 2010; Potter et. al., 2010; Standing & Anthony, 2008). Sjuksköterskor uppgav att de 

trodde att icke-legitimerad personal uppfattade delegering som kommendering 

(Standing & Anthony, 2008).  

 

Many nurses commented that the UAP did not understand the registered 

nurse’s (RN) role, and consequently did not understand the purpose of 

delegation. (Standing & Anthony, 2008, stycke 3.1.1., sidangivelse saknas) 

 

Enligt Potter et. al. (2010) klagade sjuksköterskor på att icke-legitimerad personal 

kunde vägra ta på sig uppgifter, ibland med hänvisning till att sjuksköterskan lika gärna 

kunde utföra dem själv, och i samma studie beskrevs problem när unga sjuksköterskor 

mötte äldre icke-legitimerade som motsatte sig delegring. I studien av Corazzini et. al. 

(2010) uppgav sjuksköterskor att de avstod från att delegera och i stället gjorde 

uppgiften själva för att undvika konflikt, om förhållandet mellan sjuksköterskan och den 

icke-legitimerade personen inte var bra.  

 

Facing poor partnerships across licensed and unlicensed nursing staff, nurses 

resisted delegating care and simply did it themselves... (Corazzini et. al., 

2010, sidangivelse saknas) 
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Dålig arbetsetik hos icke-legitimerad personal framfördes som en ytterligare anledning 

att inte delegera, och det förekom att sjuksköterskor undvek att konfrontera personal 

som inte ville acceptera delegering (Potter et. al., 2010). Enligt Standing & Anthony 

(2008) uppgav sjuksköterskor att det hände att de undvek att rapportera fel som begicks 

av icke-legitimerad personal, dels på grund av tidsbrist och dels på grund av ett 

motstånd mot att ställa dem till svars.  

 

Samspel 

 

I fyra av tio studier uppgav sjuksköterskor att trygg delegering var beroende av att 

sjuksköterskan kände den icke-legitimerade personalen (Bystedt et. al., 2011; Corazzini 

et. al., 2010; Potter et. al., 2012; Standing & Anthony, 2008). Till exempel måste 

sjuksköterskorna känna förtroende för att personal som tog emot delegering var 

ansvarsfull (Standing & Anthony, 2008) och det var viktigt att delegera rätt uppgift till 

rätt person (Corazzini et. al., 2010; Potter et. al., 2012). Genom att känna personalen 

kunde attitydhinder överkommas (Corazzini et. al., 2012). Delegering till okänd 

personal med oklar kompetens var ett problem för sjuksköterskor (Bystedt et. al., 2011). 

 

Often, work situations must be solved on the spot and RNs consequently feel 

forced to delegate, even when the UP in question is completely unknown to 

them. (Bystedt et. al., 2011, s. 537) 

 

God kommunikation beskrevs som mycket viktig vid delegering (Standing & Anthony, 

2008). Enligt Craftman et. al. (2012) efterlyste sjuksköterskor som arbetade långt ifrån 

den delegerade personalen daglig kontakt och handledning. De behövde tid och 

avskildhet för att utbilda den icke-legitimerade personalen, de föredrog att delegera 

enskilt eller i små grupper och de hade svårt att delegera till personer som inte talade 

språket flytande. 

 

I Standing & Anthonys (2008) studie betonade många sjuksköterskor ett ge och ta-

förhållande vid delegering, en ömsesidig hjälpsamhet. Enligt Craftman et. al.  (2012) 
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ansåg sjuksköterskor att det var viktigt att mötas personligen och de ville skapa ett 

öppet klimat. Potters et. al. (2010) studie fann att delegering upplevdes som lättare av 

sjuksköterskor när sjuksköterskor och icke-legitimerad personal arbetade bra 

tillsammans, och att sjuksköterskor blev besvikna och frustrerade när icke-legitimerad 

personal inte ville ta på sig uppgifter eller inte utförde dem korrekt. 

 

I fyra av tio studier beskrev sjuksköterskor fördelar med att stärka den icke-legitimerade 

personalen genom delegering (Alcorn & Topping, 2009; Bystedt et.al, 2011; Corazzini 

et. al, 2010; Standing & Anthony, 2008). Enligt Standing & Anthony (2008) uppgav 

sjuksköterskor att de tyckte det var roligt att delegera, eftersom de fick möjligheten att 

dela med sig av sina kunskaper. I Alcorn & Toppings (2009) studie ansåg en majoritet 

av sjuksköterskorna att utveckling av icke-legitimerad personal genom delegering 

gagnade patientvården och borde uppmuntras. I Bystedts et. al. (2011) studie uppgav 

sjuksköterskorna att delegering var ett sätt att använda kompetens, visa förtroende, 

stimulera den icke-legitimerade personalen och fungera som mentor. Liknande åsikter 

framfördes i studien av Corazzini et. al. (2010), där sjuksköterskor beskrev delegering 

som ett sätt att hjälpa den icke-legitimerade personalen.  

 

… nursing staff to whom care had been delegated had a sense of 

empowerment and took their job more seriously. (Corazzini et. al., 2010, 

sidangivelse saknas) 

 

I hälften av studierna (fem av tio) avhandlades sjuksköterskans uppföljning av 

delegerade uppgifter (Bittner & Gravlin, 2009; Corazzini et. al., 2010; Craftman et. al., 

2012; Kaernested & Bragadóttir, 2012; Potter et. al., 2010). Sjuksköterskor i Potters et. 

al. (2010) studie såg uppföljning som en del av teamarbetet, och uppföljning gick 

framför allt ut på att se till att saker blev gjorda. Bristfällig uppföljning av delegerade 

uppgifter var ett problem som framkom i fyra studier (Bittner & Gravlin, 2009; 

Corazzini et. al., 2010; Craftman et. al., 2012; Kaernested & Bragadóttir, 2012). En 

anledning till bristfällig uppföljning var för många delegeringar (Bittner & Gravlin, 

2009; Craftman et. al., 2012). Ytterligare skäl var tidsbrist och stor personalomsättning 

bland den icke-legitimerade personalen (Craftman et. al., 2012) 
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… the DNs had experienced some difficulties with following up delegated 

tasks. The reasons for this included a lack of time, the large number of 

delegates and the high staff turnover among HCAs… (Craftman et. al., 2012, 

s. 574) 

 

I två studier (Bittner & Gravlin, 2009; Kaernested & Bragadóttir, 2012) framkom att 

sjuksköterskor sällan återkopplade med den delegerade personalen för att kontrollera att 

uppgiften hade uppfattats eller utförts korrekt, och i en av dessa studier (Bittner & 

Gravlin, 2009) framkom att sjuksköterskor ofta förväntade sig att den icke-legitimerade 

personalen skulle följa upp, men i många fall först i efterhand insåg att den icke-

legitimerade personalen inte hade förstått vad som hade delegerats. Enligt Kaernested & 

Bragadóttir (2012) gav sjuksköterskor med kortare yrkeserfarenhet mindre feedback till 

delegerad personal än sjuksköterskor med längre erfarenhet. Studien av Corazzini et. al. 

(2010) beskrev två sätt för sjuksköterskor att följa upp, antingen genom att kontrollera i 

dokumentation att uppgiften hade utförts, eller att i efterhand utvärdera patientens 

tillstånd. Dock menade en del sjuksköterskor att enbart kontroll i efterhand av 

patientens tillstånd innebar att de inte säkert visste på vilket sätt omvårdnaden hade 

skett. 

 

 

Tema: Sjuksköterskor och säkerhet 

 

 

Temat handlar om sjuksköterskans upplevelse av ansvar och funktion i relation till 

delegering. 

 

Ansvar 

 

I hälften av studierna (fem av tio) betonade sjuksköterskor det egna ansvaret vid 

delegering, både ansvaret för den delegerade uppgiften och det totala 
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omvårdnadsansvaret (Alcorn & Topping, 2009; Bystedt et. al., 2011; Craftman et. al., 

2012; Perry et. al., 2003; Standing & Anthony, 2008).  

 

I am accountable for patient care when delegating tasks to a health care 

assistant (HCA). (Alcorn & Topping, 2009, s. 43) 

 

Enligt Perry et. al. (2003) uppgav sjuksköterskor att deras slutliga omvårdnadsansvar 

vägde in när de avgjorde vem som skulle utföra en uppgift. I två studier (Bystedt et. al., 

2011; Craftman et. al., 2012) uppgav sjuksköterskor att de hade ett eget ansvar att både 

bedöma och bidra till den icke-legitimerade personalens teoretiska och praktiska 

kunnande. Enligt Craftman et. al. (2012) ansåg dock ett fåtal sjuksköterskor att den 

icke-legitimerade personalens arbete med läkemedelshantering var att räkna som 

handräckning, och att personalen inte behövde ges ytterligare utbildning. Vaghet 

angående ansvar vid delegering togs upp som ett problem av sjuksköterskor i studien av 

Bystedt et. al.  (2011). I Perrys et. al. (2003) studie upplevde sjuksköterskor att deras 

omvårdnadsansvar gjorde det svårt för dem att delegera uppgifter. I studien av Standing 

& Anthony (2008) uttryckte sjuksköterskorna frustration eftersom den icke-legitimerade 

personalen inte hade ett eget helhetsansvar. 

 

Enligt Corazzini et. al. (2010) uppgav sjuksköterskor att de använde delegering för att 

matcha patienternas behov med den icke-legitimerade personalens kompetens, och 

sjuksköterskor beskrev att delegering av praktiska arbetsuppgifter gjorde att de kunde 

ägna mer tid åt att observera patienters hälsotillstånd. I Bystedts et. al. (2011) studie 

upplevde sjuksköterskor att kontinuiteten för patienterna blev bättre med färre personer 

i omvårdnaden, och patienterna kunde få snabbare behandling när hälso- och 

sjukvårdsuppgifter hade delegerats till den icke-legitimerade personalen. I fyra av tio 

studier utryckte dock sjuksköterskor risker för patientsäkerheten i samband med 

delegering (Bystedt et. al., 2011; Craftman et. al., 2012; Kaernested & Bragadóttir, 

2012; Standing & Anthony, 2008). Enligt Bystedt et. al. (2011) menade sjuksköterskor 

å ena sidan att delegering ledde till ökad säkerhet, i och med att arbetsuppgifter delades 

upp på fler personer och stressen därigenom minskade, men å andra sidan framkom 

också åsikten att patienter riskerade påverkas negativt vid till exempel fel i 
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läkemedelshanteringen. I två studier uttryckte sjuksköterskor direkta farhågor kring den 

icke-legitimerade personalens brist på kunskap och medvetenhet (Bystedt et. al., 2011; 

Craftman et. al., 2012). I Standing & Anthonys (2008) studie uppgav majoriteten av 

sjuksköterskorna att det förekom att icke-legitimerad personal underlät att utföra 

uppgifter, inte rapporterade viktiga fynd eller fabricerade fynd, vilket kunde skada 

patienterna. Majoriteten av sjuksköterskorna i Kaernested & Bragadóttirs (2012) studie 

uppgav att de blev upprörda när uppgifter utfördes fel trots tydliga instruktioner; 20 

procent undvek att delegera pga risken för fel och skulle delegera mer om arbetet 

utfördes rätt.  

 

Funktion 

 

I tre av tio studier uppgav sjuksköterskorna att delegering avlastade och underlättade 

(Bystedt et. al., 2011; Corazzini et. al., 2010; Standing & Anthony, 2008). Delegering 

av vissa arbetsuppgifter gjorde att de kunde ägna mer tid åt sjuksköterskeuppgifter som 

att dokumentera och övervaka patienter (Standing & Anthony, 2008). Ett annat exempel 

på avlastning var att delegering frigjorde sjuksköterskor från mer tids- och 

omvårdnadskrävande patienter (Corazzini et. al., 2010). 

 

I Craftmans et. al. (2012) studie uppgav sjuksköterskor att delegering var en viktig 

sjuksköterskeuppgift. I Alcorn & Toppings (2009) studie ansåg en majoritet av 

sjuksköterskorna att utveckling av icke-legitimerad personal ingick i sjuksköterskans 

arbetsupgifter. I Perrys et. al. (2003) studie beskrevs emellertid otydliga rollförväntingar 

som ett hinder för delegering. Enligt Takase, Maude & Manias (2006) trivdes 

sjuksköterskor bäst med sitt arbete när deras upplevda behov av delegering möttes i 

verksamheten och sjuksköterskor hade lägst önskan att lämna sitt jobb när de 

delegerade något mindre än de skulle behöva.  

 

Enligt Bystedt et. al. (2011) uppgav sjuksköterskor att utbildning och bedömning av 

icke-legitimerad personals kunskaper var något som ingick i en sjuksköterskas 

kompetens, men i fyra av tio studier uppgav sjuksköterskor någon form av brist vid det 

egna delegeringsutövandet (Bittner & Gravlin, 2009; Craftman et. al., 2012; Kaernested 
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& Bragadóttir, 2102; Potter et. al., 2010). Enligt Potter et. al. (2010) uppgav 

sjuksköterskor att de oftast inte gav några detaljerade beskrivningar vid delegering. I 

Kaernested & Bragadóttirs (2012) studie uppgav mer än hälften av sjuksköterskorna att 

de sällan eller aldrig sökte feedback från personal för att bli bättre på att delegera, och 

20 procent av sjuksköterskorna i studien uppgav att de skulle delegera mer om de var 

mer säkra på att delegera. Denna studie visade också att sjuksköterskor med mer än tio 

års erfarenhet och sjuksköterskor över 50 års ålder oftare gav tydliga instruktioner än 

yngre och mer oerfarna sjuksköterskor. Enligt Craftman et. al. (2012) uppgav 

sjuksköterskor att de oftast hade kort tid på sig att bedöma den personal som skule 

delegeras, och de efterlyste en checklista så att de kunde ge all personal samma 

utbildning. Enligt Bittner & Gravlin (2009) undvek nyexaminerade sjuksköterskor att 

delegera på grund av en allmän rädsla att begå fel, och detta var en belastning för dessa 

sjuksköterskor.  

 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

 

Metoden litteraturstudie bedömdes som relevant, då det som eftersöktes var en översikt 

av aktuell evidens inom det valda problemområdet.  

 

Flera provsökningar gjordes i ett flertal olika databaser innan den egentliga sökningen 

gjordes. Ett antal databaser visade sig vid provsökningarna inte ge några träffar alls, och 

uteslöts därför. Provsökningar gjordes också med valet att endast söka artiklar på 

svenska språket, för att finna eventuella svenska studier som inte översatts till engelska, 

men inga fynd gjordes. I samband med provsökningarna prövades olika kombinationer 

av sökord, trunkering och booleska operatörer. Trunkering av sökorden befanns inte ge 

någon effekt i sökträffarna, och användes därför inte. Litteraturstudien hade fokus på 

sjuksköterskans profession, men eftersom sökkordet ”profession” med olika 

trunkeringsalternativ vid provsökningarna snarast visade sig begränsa träffarna 
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användes detta inte vid den egentliga sökningen. MeSh-termer och headings användes 

för att definiera delegeringsbegreppet korrekt och utesluta träffar kring annan form av 

delegering, såsom beslutsdelegering. Den booleska operatören NOT användes 

tillsammans med ”dental” för att utesluta träffar rörande tandvård, vilka var vanliga vid 

provsökningarna. Provsökningarnas resultat ledde till valet av de databaser (CINAHL, 

PubMed och Academic Search Elite) och de sökord som användes i litteraturstudien. 

Tre studier återkom i mer än en databas. Även andra artiklar inom ämnesområdet, som 

inte användes i resultatet på grund av att de var översiktsartiklar, återkom i olika 

sökningar. Detta tydde på att valda databaser var relevanta. Manuell sökning tillförde 

endast tre artiklar, vilket också tyddde på att databassökningarna gav ett gott och 

relevant resultat. Dessa faktorer är till fördel för trovärdigheten i litteraturstudien. 

 

Författarna konstaterade att mängden engelskspråkiga vetenskapliga artiklar kring 

delegering och sjuksköterskors professionsutövning förefaller ha varit begränsad. Valet 

att endast söka artiklar på det engelska språket kan ha begränsat resultatet, eftersom 

andra stora världsspråk uteslutits. Detta är en svaghet avseende litteraturstudiens 

tillförlitlighet. 

 

Vid oklarheter i framsökta artiklars abstract lästes hela artikeln igenom för att avgöra 

relevansen. Detta är till fördel för tillförlitligheten i litteraturstudien. Trots detta kan 

någon artikel ha missats på grund av större brister eller rena fel i artikelns abstract. 

 

Författarna gjorde kvalitetsbedömning av framsökta artiklar var för sig och därefter 

gemensamt, och kunde konstatera hög överensstämmelse i bedömningarna.  

Författarnas relativa ovana vid att kvalitetsbedöma vetenskapliga artiklar kan ha lett till 

att studierna har fått något högre poäng än om en erfaren granskare hade gjort 

bedömningen. Initialt bestämdes att kvalitetsgrad I och II enligt Olsson & Sörensens 

(2011) modell skulle anses som godkänt reslutat i kvalitetsgranskningen, men under 

arbetets gång framstod grad II som relativt låg kvalitet. Det visade sig också att av alla 

framsökta artiklar som kvalitetsgranskades var endast en av grad II, och resten av grad 

I. Enligt metodbeskrivningen skulle i resultatet ingående studier innehålla en etisk 

bedömning. Den studie som hade kvalitetsgrad II bedömdes vara professionellt utförd, 
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använde ett validerat bedömningsinstrument, omfattade ett större antal vårdenheter och 

innehöll ett antal fynd som svarade mot syftet. Den saknade dock angivelse av etisk 

bedömning och togs därför inte med i resultatet, eftersom det inte kunde säkerställas att 

en etisk bedömning hade gjorts. 

 

De tre kvantitativa studier som ingår i reslutatet hade alla hög grad av bortfall (32, 26 

respektive 63 procents bortfall). Trots dessa svagheter uppnådde de emellertid godkänd 

kvalitetsgrad, och togs därför med. 

 

I resultatet ingående artiklar är skrivna på engelska, och trots goda språkkunskaper och 

användande av (elektroniskt) uppslagsverk finns en möjlighet att författarna har 

missförstått eller översatt något fel. Författarna har endast grundläggande kunskaper i 

statistik, vilket kan ha lett till att de kvantitativa studierna inte har kunnat få en fullödig 

bedömning. Dessa studier har uppfattats som begripliga, men detaljer kan ha missats. 

 

Urskiljandet av meningsbärande texter ur i resultatet ingående studier gjordes först av 

författarna var för sig och därefter gemensamt, vilket gör det sannolikt att all relevant 

text har identifierats. Under analysarbetet har alla texter kodats med bokstäver så att 

originalartikeln alltid har kunnat spåras. Dessa faktorer är till fördel för 

litteraturstudiens tillförlitlighet. 

 

Författarna har mångårig erfarenhet av delegering inom slutenvård respektive 

kommunal hemsjukvård. Författarnas förförståelse har under arbetets gång regelbundet 

bearbetats genom enskild och gemensam reflektion. All text som har avhandlat 

delegring och sjuksköterskans professionsutövning har urskilts och beaktats, även när 

den har emotsagt författarnas förförståelse. Under hela arbetets gång har regelbunden 

reflektion gjorts kring litteraturstudiens syfte. Många intressanta fynd har gjorts, men en 

del har fått läggas åt sidan då de inte svarade på studiens syfte. 

 

I resultatet ingående studier har olika frågeställningar och därmed olika fokus. I tre 

studier utgjorde ämnet delegering endast en liten del av undersökningen, och därför 
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förekommer dessa studier sporadiskt i resultatet. Sju av de tio artiklarna svarade i större 

omfattning på syftet, och har följaktligen fått fler referenser i resultatet. 

 

De tio studier som ingår i resultatet gjordes i Australien, Island, Storbritannien, Sverige 

samt USA. Fördelningen av ursprungsland för studie samt verksamhetstyp där 

respektive studie gjordes framgår av Tabell 2. 

 

 

 

Tabell 2. Studiernas fördelning avseende ursprungsland och verksamhetstyp (n = 10) 

 

I resultatet ingående studier härrör från Nordeuropa (inklusive Sverige), USA samt 

Australien, vilka är områden som har hälso- och sjukvårdsförhållanden som liknar de i 

Sverige. Detta är till fördel för överförbarheten. 

 

Förhållanden i Sydeuropa, Sydamerika, Afrika och Asien har inte har undersökts. Detta 

kan anses vara en svaghet i litteraturstudien. Dock var det inte rimligt att i en 

kandidatuppsats undersöka förhållanden över hela världen. Det kan emelleritd vara av 

värde att i framtida studier undersöka förhållandena även i dessa områden av världen.  

 

I resultatet ingående studier härrör från slutenvård, sjukhemsvård samt hemsjukvård. De 

praktiska förhållandena kan vara olika i dessa verksamheter, men de principiella 

faktorerna rörande delegering relaterad till sjuksköterskans professionsutövning har 

visat sig vara snarlika oavsett verksamhet. 

 

 

 

Slutenvård Sjukhem Hemsjukvård 

Australien  1   

Island 1   

Storbritannien 1 1  

Sverige   2 

USA 3 1  
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Resultatdiskussion  

 

Lagar och bestämmelser för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter varierar mellan 

olika länder, och även inom större länder som USA, men grundreglerna är snarlika. I 

USA används till exempel ofta formuleringen att under Rätt förhållanden överlåta Rätt 

uppgift till Rätt person, med Rätt instruktion och kommunikation och med Rätt 

handledning och uppföljning (American Nurses Association [ANA] & the National 

Council of State Boards of Nursing [NCSBN], 2006). Samma princip uttrycks i den 

författning som styr delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i Sverige (SOSFS 

1997:14). De lagar och författningar som författarna hänvisar till i resultatdiskussionen 

rör av praktiska skäl endast svenska förhållanden. Likaså hänvisar författarna till den 

svenska kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. 

 

Det viktigaste fyndet i litteraturstudien var att sjuksköterskor upplevde förlust av 

kontroll i samband med delegering. Sjuksköterskors oro, osäkerhet och/eller maktlöshet 

i relation till delegering framkom i en majoritet av studierna. En anledning till dessa 

känslor var okunskap om kompetensen hos den personal som tog emot delegering, eller 

vetskapen att personalen egentligen saknade tillräcklig kompetens. Detta har också 

beskrivits av Orne, Garland, O’Hara, Perfetto & Stielau (1998), vilka i en studie fann 

känslor av maktlöshet hos sjuksköterskor som tvingades vara beroende av icke-

legitimerad personal som de inte hade fullt förtroende för. Sjuksköterskor oroades av att 

den icke-legitimerade personalen ofta hade liten kunskap om omvårdnad och att 

patientsäkerheten kunde vara i fara. Sjuksköterskorna tvingades ständigt kontrollera 

personalen, vilket var stressfyllt och tidsödande. Även de amerikanska 

sjuksköterskeorganisationerna ANA & NCSBN (2006) betonar att oklar kompetens hos 

den icke-legitimerade personalen gör sjuksköterskor tveksamma till delegering. Dessa 

reaktioner hos sjuksköterskor är förståeliga, vid betraktande av de dokument som den 

legitimerade sjuksköterskan har att förhålla sig till i sin yrkesutövning. ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor (SSF, 2007) säger till exempel att sjuksköterskan ska värdera sin 

egen och andras kompetens vid delegering, och delegering får endast äga rum om den är 

förenlig med en god och säker vård (SFS 2010:659 3§; SOSFS 1997:14). Axelsson & 

Elmståhl (2004) fann i en studie från svensk kommunal äldrevård att icke-legitimerad 
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personal, som i hög grad saknade basal kunskap i läkemedelshantering, i stor 

omfattning utförde läkemedelsrelaterade arbetsuppgifter som borde utföras av en 

legitimerad sjuksköterska. Hälso- och sjukvårdspersonal ska hantera läkemedel på ett 

betryggande sätt (SFS 2010:1369 7 kap. 1§), det ingår i sjuksköterskans kompetens att 

hantera läkemedel på ett adekvat sätt (Socialstyrelsen, 2005) och sjuksköterskan får inte 

delegera iordningställande eller administrering av läkemedel om det inte är förenligt 

med en god och säker vård (SOSFS 2012:9). Trots detta administreras läkemedel i 

kommunal hälso- och sjukvård i Sverige rutinmässigt av personal som saknar tillräcklig 

kompetens. Målet för den svenska hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på 

lika villkor för hela befolkningen (SFS 1982:763 2§), men villkoren för patienters 

läkemedelsbehandling, och därmed även kvaliteten och säkerheten i behandlingen, 

skiljer sig alltså åt mellan olika verksamheter. Vetskapen att delegering har gjorts trots 

bristande kompetens kan orsaka etisk stress, oro och frustration hos sjuksköterskor.   

 

Resultatet visar att förlust av kontroll bland annat inträffar när det inte finns tillräckligt 

med sjuksköterskor, när sjuksköterskor har delegerat för många uppgifter eller när 

delegerad personal inte rapporterar viktiga fynd. Problem med för många delegerade 

uppgifter beskrivs också av Norell, Ziegert & Kihlgren (2013) som i en studie av 6 138 

patientfall i kommunal hälso- och sjukvård i Sverige visade att sjuksköterskan endast 

deltog i 38 procent av alla omvårdnadsinsatser, medan 68 procent av insatserna utfördes 

av icke-legitimerad personal med delegering. Om kommunikationen med den icke-

legitimerade personalen brister, tappar sjuksköterskan kontrollen över omvårdnaden 

(Schluter, Seaton & Chaboyer, 2011). Den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan kan 

missa viktiga bedömningar och komplikationer (Orne et. al., 1998). Vårdskador kan 

inträffa vid bristande kommunikation, vilket beskrivits i en studie inom akutsjukvård i 

USA av Kalisch, Landstrom & Williams (2009). Kalish et.al. visade att bristande 

rapportering från delegerad personal var en faktor i 44 procent av 459 registrerade 

vårdfel (a.a.). Handledning och utbildning av medarbetare ingår i sjuksköterskans 

kompetens (Socialstyrelsen, 2005), men resultatet visar alltså att det inte bara krävs en 

kompetent sjuksköterska utan även tillräckliga personalresurser för en välfungerande 

delegeringsprocess. Detta stöds av Hallin & Danielsson (2007), som i en studie visade 

att sjuksköterskor på arbetsplatser som hade tillräckligt med kvalificerad personal kände 
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sig säkra och kunde ge sig tid att instruera och handleda den icke-legitimerade 

personalen. 

 

Resultatet visar att organisatoriska faktorer bidrog till uppevelsen av kontrollförlust. Till 

exempel uppgav sjuksköterskor i de två svenska studierna att verksamheten var 

organiserad på ett sätt som tvingade sjuksköterskorna att delegera. Det fanns inte 

tillräckligt med sjuksköterskor anställda. Att organisatoriska faktorer ligger bakom ett 

ökande behov att delegera framförs också av Norell et. al. (2013). Orne et. al. (1998) 

beskriver oro hos sjuksköterskor på grund av att de byts ut mot icke-legitimerad 

personal med skiftande kompetens och utan kvalifikationskrav. Schluter et. al. (2011) 

beskriver att sjuksköterskors mål att arbeta nära patienten hindras av allt fler icke-

legitimerade i vården, tidsbrist och ökade administrativa arbetsuppgifter för 

sjuksköterskorna. Varje hälso- och sjukvårdsverksamhet är skyldig att ha personal med 

den kompetens som behövs för att ge en god och säker vård (SFS 1982:763 2 e§; 

SOSFS 1997:14), och i delegeringsförfattningen (SOSFS 1997:14) betonas särskilt 

behovet av såväl formell som reell kompetens. Hälso- och sjukvården ska vara 

organiserad så att den ger en god vård (SFS 1982:763 2a§; SFS 2010:659 1§; SOSFS 

1997:14), och hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att bidra till en hög 

patientsäkerhet (SFS 2010:659 4§). En vårdgivare får aldrig föreskriva att delegering 

ska ske, det är alltid sjuksköterskans bedömning och beslut (SOSFS 1997:14), men 

resultatet visar att sjuksköterskor trots detta tvingas in i delegeringsmönster som kan 

bryta mot lag och författning. I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763 28§) föreskrivs att 

hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet och 

vårdkvalitet och samtidigt främjar kostnadseffektivitet, vilket föranleder två frågor: Går 

kostnadseffektivitet före säkerhet och kvalitet? Hur kostnadseffektivt är det egentligen 

att låta icke-legitimerad personal utföra legitimerade sjuksköterskors arbetsuppgifter? 

Hälso- och sjukvårdens verksamhet ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och 

säkras (SFS 1982:763 31§), men vad avser delegeringar inom hälso- och sjukvården 

förefaller det idag finnas ett kvalitetsvakuum. 

 

Känslor av maktlöshet påverkar sjuksköterskans professionsutövning. Maktlöshet och 

brist på kontroll i arbetet kan leda till sårbarhet, rädsla att inte göra ett bra jobb och en 
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oförmåga att ta sig an ytterligare arbetsuppgifter (Hallin & Danielson, 2007). 

Maktlöshet kan också leda till sämre arbetstillfredsställelse (Orne et. al., 1998).  

 

I flera studier avhandlades sjuksköterskans omvårdnadsansvar. I resultatet ses en stor 

portion frustration och oro hos sjuksköterskor som delegerar trots att uppgifterna borde 

utföras av en sjuksköterska. Dessa reaktioner från sjuksköterskor är inte förvånande, vid 

beaktande av sjuksköterskans omvårdnadsansvar och den kompetens och helhetssyn 

som sjuksköterskan ska besitta. Varje gång en sjuksköterska utför en praktisk uppgift 

hos en patient, gör han/hon samtidigt en helhetsbedömning av patientens hälsotillstånd 

(Heath, 2012; Schluter et. al., 2011; Zimermann, 2000). Orne et. al. (1998) beskriver 

hur sjuksköterskor som lämnar över sin roll genom delegering blir oroliga att missa 

något i bedömningen av patienterna. För lite patientkontakt gör att sjuksköterskan inte 

får en helhetsbild av patienten, och forskning visar att sjuksköterskor som har för lite 

patientkontakt upplever sämre vårdkvalitet (Hallin & Danielsson, 2007; Shluter et. al., 

2011). Schluter et. al. (2011) beskriver hur sjuksköterskans salutogena förhållningssätt 

hotas när sjuksköterskan inte kan arbeta nära patienten. Enligt Halin & Danielsson 

(2007) uppger sjuksköterskor att det är mötena med patienter som berikar deras dag 

mest, och tid tillsammans med patienten ses som en belöning. Även Pearcey (2008) har 

funnit missnöje hos sjuksköterskor på grund av den allt mer minskande 

patientkontakten. Goodman, Robb, Drennan & Woolley (2005) beskriver i en studie hur 

sjuksköterskor har korta, episodiska patientmöten som inte garanterar att de lär känna 

patienterna. Orne et. al. (1998) beskriver en omvårdnad som är fragmenterad, 

uppgiftsorienterad och till största del utförs av icke-legitimerad personal, och 

sjuksköterskor som har så många patienter att de inte kan göra några välgrundade 

bedömningar. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) ska 

sjuksköterskan observera, värdera, prioritera, åtgärda och följa upp förändringar i 

patientens hälsotillstånd, men detta arbete försvåras alltså när sjuksköterskan arbetar 

långt från patienten och inte har tät kontakt. Mot bakgrund av detta inställer sig frågan: 

Hur ska sjuksköterskan kunna ha makten över sitt omvårdnadsansvar, om han/hon inte 

har någon helhetssyn kring patienten?  
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Flera studier i resultatet visade att sjuksköterskor brast i uppföljningen av delegerade 

uppgifter. En anledning till bristande uppföljning kan vara att handledning och 

uppföljning är ännu en arbetsuppgift som läggs på och tynger sjuksköterskorna (Orne et. 

al., 1998). Bristande uppföljning kan leda till vårdskador. Kalisch (2011) beskriver hur 

fel i vården orsakas av att sjuksköterskor inte följer upp resultatet av en delegerad 

uppgift eller ens huruvida uppgiften har utförts.  

 

Ett oväntat fynd var att sjuksköterskor inte hade tillräckliga kunskaper kring 

delegeringsförfarandet. Resultatet visade att sjuksköterskor inte sällan gav otillräcklig 

instruktion, och i flera fall uppgav sjuksköterskor att de inte kände sig säkra på att 

delegera, något som dock blev bättre ju längre yrkeserfarenhet sjuksköterskan hade. Det 

saknades både utbildning, praktisk kunskap och självförtroende hos sjuksköterskorna, 

när det gällde konsten att delegera. Detta stämmer väl överens med annan forskning på 

området. Hasson, McKenna & Keeney (2013) beskriver att sjuksköterskestudenter 

förbereds dåligt både i fråga om arbetsledning och delegering. Kapborg & Berterö 

(2009) visar i en studie stor brist hos sjuksköterskestudenter i kunskaperna kring kraven 

vid delegering. Kalisch (2011) beskriver förhållanden där sjuksköterskor inte förklarar 

den delegerade uppgiftens syfte eller betydelse, ger otydliga instruktioner och inte 

försäkrar sig om att uppgiften har förståtts. Axelsson & Elmståhl (2004) beskriver 

delegering till oerfaren personal utan föregående utbildning eller kunskapskontroll. 

Forskning visar alltså att tveksam delegering äger rum trots att lag och författning 

tydligt anger att den som delegerar har en plikt att förvissa sig om att den som mottar en 

delegeringhar tilräcklig kompetens och tillräckliga förutsättningar att fullgöra uppgiften 

(SFS 2010:659 6 kap. 3§; SOSFS 1997:14). ANA & NCSBN (2006) betonar att en 

nyexaminerad sjuksköterska inte har hunnit utveckla sin delegeringsförmåga och att 

även många erfarna sjuksköterskor saknar kunskap, färdighet och självförtroende att 

delegera effektivt. Forskning visar att en säker vård är beroende av att sjuksköterskan 

har kunskap i att delegera (Schluter et. al., 2011). För detta behöver sjuksköterskor 

akademisk utbildning, yrkeserfarenhet och regelbunden träning (Saccomano & Pinto-

Zipp, 2011), och nyexaminerade sjuksköterskor behöver särskilt mycket handledning 

(Orne et. al., 1998). Delegering kräver omdöme, kunskap och noggrannhet både hos den 

som ger och den som mottar delegeringen (SOSFS 1997:14). Det ingår i 
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sjuksköterskans kompetens att självständigt analysera sina egna professionella styrkor 

och svagheter (Socialstyrelsen, 2005), vilket kan vara svårt utan handledning. Enligt 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) ska den legitimerade sjuksköterskan 

också medverka i kvalitets- och säkerhetsarbete, medverka till en god vårdmiljö, kritiskt 

reflektera över befintliga rutiner och inspirera till införande av ny kunskap 

(Socialstyrelsen, 2005). Därför är det viktigt att varje sjuksköterska medvetandegör 

delegeringsförfarandet på den egna arbetsplatsen. 

 

Konklusion 

 

Sjuksköterskor tycker om att dela med sig av sin kunskap och uppskattar teamarbete, 

professionell utveckling hos kollegor samt den avlastning som delegering kan innebära. 

Delegering kan dock försämra sjuksköterskors helhetssyn och kontroll över 

omvårdnadssituationen, vilket kan försvåra för dem att ta sitt fulla omvårdnadsansvar. 

Detta kan påverka vårdkvalitet och patientsäkerhet negativt, och kan även leda till att 

sjuksköterskor upplever maktlöshet och oro i sin profession. Det finns också brister i 

sjuksköterskors kunskaper och färdigheter i att delegera. 

 

Kliniska implikationer och forskningsimplikationer 

 

Sjuksköterskor behöver delta mer i den patientnära omvårdnaden. Delegeringarna bör 

minska, och sjuksköterskor behöver återta sitt ansvar för omvårdnaden. Sjuksköterskor 

behöver också mer utbildning och träning i konsten att delegera, för att kunna delegera 

på ett säkert sätt i de fall då delegering verkligen är befogad. Ytterligare forskning kring 

delegering är nödvändig, särskilt i Sverige där mängden aktuella studier är liten. 
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exklusion av 

artiklar 

Utvalda artiklar  

130317 

 

PubMed Delegation, professional 

AND nurse AND hospital 

NOT dental 

 

Journal Article  

Nursing Journals 

10 years 

English 

Nyckelord 

MeSh “delegation, 

professional” 

 

38 Ej original-

forskning. Ej 

vetenskaplig 

artikel. Avhandlar 

ej delegering 

sjuksköterska - 

icke-legitimerad. 

 

2  

 

 

 

 

130317 

 

 

Academic Search 

Elite 

Delegation of authority 

AND nurse AND home 

NOT dental 

 

Peer reviewed 

2003-2013 

English 

Nyckelord 

Heading 

“delegation of 

authority” 

7 Ej original-

forskning. Ej 

vetenskaplig 

artikel. Avhandlar 

ej delegering 

sjuksköterska - 

icke-legitimerad.  
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130317 

 

 

Academic Search 

Elite 

Delegation of authority 

AND nurse AND hospital 

NOT dental 

 

Peer reviewed 

2003-2013 

English 

Nyckelord 

Heading 

“delegation of 

authority” 

18 Ej original-

forskning. 

Ej vetenskaplig 

artikel.  

Avhandlar ej 

delegering sjuk-

sköterska - icke-

legitimerad. 

Fynd i annan 

sökning (1) 

1 
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operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-

stract, nyckelord, 

MESH-term) 
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träffar 

Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Utvalda artiklar  

130317 

 

CINAHL Delegation of authority 

AND nurse AND home 

NOT dental 

Journal Article 

Peer reviewed 

2003-2013 

English 

Nyckelord 

Heading 

“delegation of 

authority” 

10 Avhandlar ej 

delegering sjuk-

sköterska - icke-

legitimerad.  

Fynd i annan 

sökning (1) 

1 

 

 

130317 

 

CINAHL Delegation of authority 

AND nurse AND hospital 

NOT dental 

Journal Article 

Peer reviewed 

2003-2013 

English 

Nyckelord 

Heading 

“delegation of 

authority” 

21 Ej original-

forskning. 

Ej vetenskaplig 

artikel.  

Avhandlar ej 

delegering sjuk-

sköterska - icke-

legitimerad.  

Ej godtagbar 

kvalitet. 

Fynd i annan 

sökning (1) 

2 
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  Utvalda artiklar 
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eller Google.  
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År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 
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Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Alcorn, J., 

Topping, 

AE. 

 

Stor-

britannien 

2009 

 

 

 

Registered 

nurses’ 

attitudes 

towards the 

role of the 

health care 

assistant. 

Att få fram 

synpunkter 

från 

legitimerade 

sjuksköterskor, 

anställda inom 

kirurgisk vård 

på ett 

akutvårdssjuk-

hus, angående 

sjuk-

sköterskors 

ansvar 

gentemot 

asssiterande 

personal, 

särskilt 

avseende 

delegering, 

utveckling och 

ansvar. 

Ett ändamålsenligt 

urval om 219 

sjuksköterskor som 

arbetade inom den 

kirurgiska 

verksamheten. 

 

Metod: Frågeformulär 

Etiskt tillstånd erhölls från 

nationell etisk instans samt från 

sjukhusets forksningsavdelning. 

Deltagarna var anonyma. 

Deltagarna fick skriftlig 

information. Återlämnat 

frågeformulär ansågs som 

medigvande. 

 

Frågeformuläret hade 

pilottestats. 

 

Frågeformulären skickades i 

internpost och samlades in under 

en treveckorsperiod. 

 

148 sjuksköterskor färdigställde 

frågeformuläret (68 %) 

 

Analys: Ett dataprogram 

användes för statistisk 

beräkning. 

94 % av deltagarna ansåg att 

sjuksköterskan och assisterande 

personal hade olika roller. De 

flesta sjuksköterskor ansåg att de 

var ansvariga för den omvårdnad 

som de delegerade, och 

involverade också assisterande 

personal i någon form av 

utbildning av avdelningen.  

En majoritet ansåg att 

assisterande personals 

utveckling var en del av 

sjuksköterskans arbete, att 

utvecklingen skulle gagna 

patientvården och borde 

uppmuntras. 

De flesta sjuksköterskor var 

medvetna om sin skyldighet 

angående ansvar för delegerade 

uppgifter. En majoritet ansåg att 

assisterande personal borde 

regleras och, väl förberedda för 

sina uppgifter, vara ensamt 

ansvariga för sina handlingar. 

Om de hade rätt utbildning 

kunde de ensamma ansvara för 

den omvårdnad de gav. 

Grad I, 91 % enligt 

granskningsmall 

Olsson & Sörensen, 

2011. 

 



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Nancy P 

Bittner, 

Gayle 

Gravlin 

 

USA 

2009 

 

 

 

 

 

 

Critical 

Thinking, 

Delegation, 

and Missed 

Care in 

Nursing 

Practice 

Att förstå hur 

sjuksköterskor 

använder 

kritiskt 

tänkande för 

att delegera 

omvårdnad. 

Sjuksköterskor inom 

medicinsk-kirurgisk 

vård på ett 

undervisningssjukhus i 

nordöstra USA. 

Deltagare rekryterades 

via anslag på 

vårdavdelning. 27 

deltagare togs med i 

studien. 

 

Metod: Intervjuer i 

fokusgrupper 

Skriftligt informerat medgivande 

lämnades. 

 

Intervjuerna bandades och 

skrevs ut ordagrant. 

 

Analys: Deskriptiv kvalitativ 

analys. Innehållsanalys med 

kodning till nyckelkategorier. 

Sjuksköterskorna rapporterade 

att många uppgifter delegerades 

rutinmässigt. Före delegering 

beaktade sjuksköterskorna 

patientes tillstånd samt 

kompetens, erfarenhet och 

arbetsbelastning hos den icke-

legitimerade personalen. Det 

fanns brister i över-

rapporteringen. 

Sjuksköterskorna förväntade sig 

att icke-legitimerad personal 

rapporterade viktiga fynd och 

använde kritiskt tänkande. 

Framgångsrik delegering var 

beroende av förhållandet mellan 

sjuksköterskan och den icke-

legitimerade personalen, 

kommunikation, organisatoriskt 

stöd och sjuksköterskans 

ledarskap. Nyutbildade 

sjuksköterskor var mer osäkra att 

delgera. Sjuksköterskorna 

rapporterade åtskilliga tillfällen 

av felaktig eller utebliven 

omvårdnad. Sjuksköterskorna 

menade att för många 

delegeringar ledde till dålig 

uppföljning av uppgifterna och 

till säkerhetsrisker. 

 

Grad I, 87 % enligt 

granskningsmall 

Olsson & Sörensen, 

2011. 

 



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Maria 

Bystedt, 

Maria 

Eriksson, 

Boel Wilde-

Larsson 

 

Sverige 

2011 

 

 

Delegation 

within 

municipal 

health care. 

 

Att beskriva 

hur 

legitimerade 

sjuksköterskor 

uppfattar 

delegering till 

icke- 

legitimerad 

personal inom 

kommunal 

hälso- och 

sjukvård i 

Sverige 

Listor över 

sjuksköterkor begärdes 

från Medicinskt 

Ansvariga 

Sjuksköterskor i två 

kommuner i mellersta 

Sverige. Utifrån listorna 

valdes tolv 

sjuksköterskor som 

inbjöds till studien, i 

avsikt att få ett så brett 

urval som möjligt 

avseende t.ex. ålder och 

yrkeserfarenhet. Enbart 

sjuksköterskor som 

hade erfarenhet av 

delegering valdes ut. 

 

Metod: Individuella 

intervjuer 

Deltagarna fick skriftlig och 

muntlig information om studien, 

och lämnade informerat 

samtycke. 

Deltagarena valde själva plats 

för intervjun. 

Strukturerade samtal, ca 60 

minuter långa, som spelades in. 

Öppna frågor med följdfrågor 

som ”vad”, ”hur” och ”varför”. 

 

Intervjuerna skrevs ut och 

analyserades med 

fenomenografisk ansats i fyra 

steg, varvid olika kategorier 

framträdde som analyserades 

och jämfördes. 

Pga sjuksköterskebrist ses 

delegering som en förutsättning 

för en fungerande organisation. 

Studien fann upplevda 

motsättningar inom tre områden: 

Sjuksköterskans arbetssituation 

(å ena sidan underlättande och 

avlastning, å andra sidan förlust 

av kontroll, maktlöshet, otydligt 

ansvar och resignation, 

sjuksköterskorna trodde inte att 

tillgången på sjuksköterskor 

skulle öka), förhållandet till 

icke-legitimerad personal (å ena 

sidan stimulans, möjlighet til 

mentorskap, användandet av 

icke-legitimerad personals 

kompetens och rättvisa, å andra 

sidan ifrågasättande av icke-

legitimerad personals 

kompetens) samt patienten (å 

ena sidan ökad kontinuitet, 

snabbare behandling och ökad 

säkerhet, å andra sidan ökad 

osäkerhet). 

 

 

 

 

Grad I, 95 % enligt 

granskningsmall 

Olsson & Sörensen, 

2011. 

 

 



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Kirsten N 

Corazzini, 

Ruth A 

Anderson, 

Carla Gene 

Rapp, 

Christine 

Mueller, 

Eleanor S 

McConnell, 

Deborah 

Lekan 

 

USA 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

Delegation in 

Long-Term 

Care: Scope of 

Practice or Job 

Description? 

Studera hur 

sjuksköterskor 

i ledarskaps-

roll i 

institutionell 

långtidsvård 

delgerar 

omvårdnad. 

Ett ändamålsenligt 

urval av 33 

sjuksköteskor i 

ledarskapsroll i 

institutionell 

långtidsvård i fyra olika 

geografiska regioner i 

USA. 

 

Metod: 30 semi-

strukturerade 

individuella 

dupintervjuer samt en 

gruppintervju med tre 

sjuksköterskor. 

Forskarna anordande ett bås i en 

utställningshall på en nationell 

konferens för en organisation 

vari sjuksköterskor i 

ledarskapsroll inom långtidsvård 

ingick. När en person kom fram 

till båset samtalade forskaren 

med personen och undesökte om 

personen var lämplig och 

intresserad av att medverka i 

studien. Informerat samtycke 

erhölls och intervju ägde rum i 

en avskild del av båset eller i ett 

privat mötesrum. 

 

Intervjuer pågick under en 

tredagarsperiod och till dess att 

mättnad erhölls. 

 

Analys: Hermeneutisk ansats. 

Kodning av koncept som 

sammanfördes till teman. Flera 

forskare deltog i processen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskorna beskrev 

delegringsprocessen utifrån dels 

vad lagen tillåter, dels 

arbetsbeskrivningen. Utifrån 

arbetsbeskrivningen: Det var 

viktigare att saker blev gjorda än 

hur det blev för patienten. 

Utvärdering av en delegerad 

uppgift gjordes av sjuk-

sköterskan genom kontroll av 

dokumentation, framför allt för 

att se om uppgiften blev gjord, 

men inte hur den utfördes. 

Utifrån vad lagen tillåter: Mellan 

varven noterade sjuksköterskor-

na fallgropar i vårdsystemet. De 

upplevde konflikt mellan hur 

verksamheten var strukturerad 

och bemannad, och vad 

professionell och praktisk om-

vårdnad krävde. I dessa fall 

sammankopplades delegering 

med resultatet för patienten. 

Fördelar med delegering var att 

det avlastade sjuksköterskan. 

Det stimulerade också den 

delegerade pesonalen att göra ett 

bra jobb. Delegering beskrevs 

inte som en kvalitetshöjare, 

snarare som en underlättare.  

Grad I, 98 % enligt 

granskningsmall 

Olsson & Sörensen, 

2011. 

 



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Åsa G 

Craftman, 

Eva von 

Strauss, 

Susanne L 

Rudberg, 

Margareta 

Westerbotn 

 

Sverige 

2012 

 

 

District 

nurses’ 

perceptions of 

the concept of 

delegating 

administration 

of medication 

to home care 

aides working 

in the 

municipality: 

A discrepancy 

between legal 

regulations 

and practice. 

Att beskriva 

distrikts-

sköterskors 

uppfattning av 

konceptet att 

delegera 

läkemedels-

hantering till 

icke-

legitimerad 

pesonal inom 

kommunal 

social omsorg. 

20 sjuksköterskor från 

olika distrikt valdes ut 

genom ”snowballing”-

teknik. 

 

Metod: Individuell 

intervju 

När distrikssköterskorna hade 

anmält sitt intresse fick de e-post 

med information. Deltagarna 

valde själva tid och plats för 

intervjun. De fick skriftlig 

information om studiens syfte 

och om frivillighet, 

konfidentialitet och rätt att 

avbryta. Informationen 

upprepades muntligt inför varje 

intervju och muntligt samtycke 

erhölls. Studien var godkänd av 

regional etisk kommitté. 

 

Semi-strukturerade intervjuer, 

med hjälp av en intervjuguide 

med öppna frågor som utformats 

av författarna och en inbjuden 

distriktssköterska och som hade 

testats vid två pilotintervjuer. 

Intervjuerna tog ca 60 minuter. 

 

Kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim & Lundman, 

induktiv ansats. Textenheter 

kondenserades och kodades. 

Koderna organiserades i 

subteman och teman. En 

inbjuden distriktssköterska 

verifierade att identifierade 

teman speglade kontexten. 

Tre teman framkom: Organi-

sation och lagstiftning, ansvar 

och säkerhet samt kunskap och 

utbildning. Delegering är 

nödvändig eftersom 

distriktssköterskan inte hinner 

administrera all medicin själv. 

Delegering ger färre inblandade 

för patienten. Det är nära nog 

omöjligt att vägra ge eller 

acceptera delegering, då skulle 

verksamheten kollapsa. 

Distriktssköterskorna menade att 

lagen inte överensstämde med 

verkligehten. De saknade stöd 

från beslutsfattare och från 

lagrummet. De var medvetna om 

det ansvar som vilar på dele-

gerad personal och skyldigheten 

att utbilda delegerad personal. 

Flera distriktssköterskor menade 

att läkemedelsöverlämnande är 

en sjuksköterskeuppgift som inte 

bör delegeras. 

Distriktssköterskorna önskade 

tid och avskildhet för att utbilda 

och delegera. De hade ofta kort 

tid på sig. Öppet klimat, 

samarbete och uppföljning var 

viktigt. Ett problem var stor 

personalomsättning. 

Grad I, 83 % enligt 

granskningsmall 

Olsson & Sörensen, 

2011. 
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Bylgja 

Kaernested, 

Helga 

Bragadottir 

 

Island 

2012 

 

 

Delegation of 

registered 

nurses 

revisited: 

attitudes 

towards 

delegation and 

preparedness 

to delegate 

effectively 

Att identifiera 

legitimerade 

sjuk- 

sköterskors 

attityder 

gentemot 

delegering, 

delas 

beredskap att 

delegera 

effektivt, samt 

att avgöra 

huruvida 

attityd eller 

beredskap är 

relaterade till 

ålder, 

erfarenhet, 

utbildning i 

delegering, 

arbets-

belastning och 

arbetstillfreds-

ställelse. 

Alla sjuksköterskor (96 

st) som var fast 

anställda och arbetade 

kliniskt på fem 

medicinska 

akutvårdsenheter på ett 

sjukhus i Island. 

Arbetsledare undantogs 

från studien. 

 

Metod: Frågeformulär 

som fylldes i manuellt. 

Frågeformuläret skickades med 

ett följebrev och returkuvert till 

alla 96 sjuksköterskor. 

Följebrevet informerade om 

studiens syfte, vad deltagande 

innebar och att det var frivilligt 

och anonymt. Deltagande 

jämställdes med skriftligt 

informerat medgivnade. 

 

71 sjuksköterskor deltog. 

 

Tillstånd för studien erhölls från 

sjukhuset samt från 

datamyndighet. 

 

Analys: Dataprogram användes 

för statistisk analys. 

Majoriteten av deltagarna var 

positivt inställda till delegering, 

men över 20 % av deltagarna 

menade att annan personal 

saknade sjuksköterskans 

engagemang och att de skulle 

delegera mer om jobbet blev 

gjort som de ville, och om de var 

mer säkra på att delegera.  

 

De flesta sjuksköterskor var redo 

att delegera effektivt, men 

upplevde att de ofta gjorde 

uppgifter som någon annan 

kunde göra. Över hälften av 

deltagarna sökte sällan eller 

aldrig feedback från personal för 

att förbättra sin delegerings-

förmåga och majoriteten tog 

bara ibland eller sällan reda på 

om de hade förklarat en uppgift 

tillräckligt. Över 45 % menade 

att delegering kunde uppfattas 

som lathet. Inget säkert 

statistiskt samband sågs mellan 

sjusköterskors beredskap att 

delegera och deras utbildning i 

delegering, arbetsbelastning eller 

arbetstillfredsställelse. 

Grad I, 92 % enligt 

granskningsmall 

Olsson & Sörensen, 

2011. 
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Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Michelle 

Perry,  

Iain 

Carpenter, 

David 

Challis, 

Kevin  

Hope 

 

Stor- 

Britannien 

2003 

 

 

Understanding 

the roles of 

registered 

general nurses 

and care 

assistants in 

UK nursing 

homes 

Att få en 

djupförståelse 

för de 

huvudsakliga 

skillnaderna i 

roll och 

funktion 

mellan 

legitimerade 

sjuksköterskor 

och 

assisterande 

personal som 

arbetar på 

vårdhem i 

Storbritannien 

Ett ändamålsenligt 

urval gjordes för att 

säkra att deltagarna 

kunde bidra med 

användbar insikt i 

ämnet. 

 

Deltagare rekryterades 

från fyra vårdhem i 

England. Nio 

sjuksköterskor och 12 

assisterande personal. 

 

Metod: Semi-

struktureade 

individuella intervjuer. 

Etiskt tillstånd för studien 

erhölls från lokal etisk kommitté 

och från ledningarna för 

deltagande vårdhem. Alla 

deltagare gav medgivande att bli 

inspelade på band, och 

identifierades genom kod för att 

garantera konfidentialitet. 

 

Individuella intervjuer gjordes i 

avskilt mötesrum på respektive 

vårdhem. Alla intervjuer gjordes 

av en av författarna. Intervjuerna 

varade 30-90 minuter. Frågorna 

var utformade för att upmuntra 

deltagarna att beskriva sin roll ur 

olika synvinklar. Intervjuerna 

bandades och skrevs ut av 

intervjuaren. 

 

Analys: Innehållsanalys. 

Materialet behandlades manuellt 

med t.ex. färgkodning av 

kategorier. Under analysens 

gång började informationen 

repeteras och saturation av 

materialet uppnåddes. 

 

 

 

 

Sjuksköterskor hade svårt att 

definiera och begränsa sin roll, 

de gjorde allt och vad som helst. 

De hade också ansvaret för 

omvårdnaden. Detta ledde til att 

de hade svårt att delegera 

upgifter till assisterande 

personal. Assisterande personals 

utbildningsnivå var i detta 

sammanhang viktig för 

sjuksköterskorna. 

Grad I, 91 % enligt 

granskningsmall 

Olsson & Sörensen, 

2011. 
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Patricia 

Potter, 

Teresa 

Deshields, 

Marilee 

Kuhrik 

 

USA 

2009 

 

 

Delegation 

practices 

between 

registered 

nurses and 

nursing 

assistive 

personnel 

Att förstå 

legitimerade 

sjuk-

sköterskors 

och 

assisterande 

personals 

uppfattning 

om 

delegerings-

förfaranden 

inom 

onkologisk 

patientvård 

Sjuksköterskor och 

asisterade personal vid 

fem onkologiska 

vårdavdelningar på ett 

cancercenter i mellersta 

USA. Deltagarna skulle 

ha arbetat minst sex 

månader på 

avdelningen. 

 

Metod: Kvalitativ 

deskriptiv studie, 

gruppintervjuer. 

Intresserade deltagare 

kontaktade huvudforksaren som 

gav information om studien. 

Deltagarna lämnade skriftligt 

informerat samtycke. Studien 

var etiskt godkänd. 

Deltagarna intervjuades på sin 

fritid utanför arbetsplatsen och 

fick ett presentkort värt 30 dollar 

för sin medverkan. 

Sjuksköterskor och assisterade 

personal intervjuades separat i 

små semi-strukturerade 

gruppintervjuer med 2-3 

deltagare. Två av författarna 

ledde intervjun och den tredje 

observerade och noterade 

beteenden och grupp-interaktion. 

Intervjuerna varade 45 – 90 

minuter. Intervjuerna bandades 

och skrevs ut ordagrant. 

 

Analys: Induktiv tematisk analys 

enligt Braun & Clarke. 

Gemensamma teman kring 

delegringsprocessen 

identifierades genom läsning av 

data och organisation av data 

genom kodning. Alla teman 

jämfördes för att maximera det 

unika i varje tema. 

Deltagarna beskrev konflikt som 

ett genomgående tema vid 

delegering. Framgångsrik 

delegering kännetecknades av 

sjuksköterskor som effektiv 

kommunikation, teamarbete och 

de roller som sjuksköterskor och 

asssiterande personal har. Ingen 

avdelning hade formell tid avsatt 

för rapportering mellan 

sjuksköterskor och assisterande 

personal. Det kunde ta timmar 

innan sjuksköterskor och 

assisterande personal 

kommunicerade. Ofta 

raporterade assisterande pesonal 

till varandra. Sjuksköterskorna i 

studien hade tydligt uppfattning 

om reglerna kring delegering 

och betonade vikten av 

uppföljning. Sjuksköterskorna 

uppfattade konflikt som främst 

orsakad av motvilja hos 

assisterande personal. Övriga 

konfliktorsaker var ålder, 

yrkesetik, roll, personlighet och 

ledning. 

Grad I, 87 % enligt 

granskningsmall 

Olsson & Sörensen, 

2011. 
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Theresa S 

Standing, 

Mark K 

Anthony 

 

USA 

2008 

 

 

 

 

 

Delegation: 

What it means 

to acute care 

nurses. 

Att beskriva 

delegering ur 

akutvårds-

sjuk-

sköterskans 

perspektiv. 

Ett ändamålsenligt 

urval gjordes från ett 

stort undervisnings-

sjukhus i storstadsmiljö.  

Metoden ”snowball 

sampling” användes. 

Både oerfarna och 

erfarna sjuksköterskor 

inkluderades. 

Sjuksköterskor från 

flera olika 

akutvårdsverksamheter 

inkluderades. 

 

Metod: Djupintervjuer. 

Etiskt tillstånd hade inhämtats 

från sjukhuset. 

En intervjuguide hade utformats 

utifrån pilotintervjuer med en 

erfaren och en oerfaren 

sjuksköterska.  

17 sjuksköterskor deltog i 

studien. 

Intervjuerna varade mellan 45 

minuter och 1½ timme och 

bandades för senare utskrift. En 

sammanfattning av 

intervjuresultatet skickades 

tilsammans med ett frankerat 

kuvert med kommentarsblankett 

till deltagarna. Tolv (71 %) av 

sjuksköterskorna returnerade 

blanketten och alla dessa 

instämde i sammanfattningen. 

 

Analys av djupintervjuerna 

gjordes med fenomenologisk 

anlats enligt Colaizzis modell. 

Delegering fokuserade på 

kommunikation och förhållandet 

mellan sjuksköterskan och den 

icke-ligitimerade personen. 

Resultaten av en delegering 

inbegrep både omvårdnad och 

resultat för patienten . 

Sjuksköterskorna såg sig som 

slutligt ansvariga för de 

uppgifter som icke-delegerad 

personal utförde. Många 

sjuksköterskor uppgav att icke-

delegerad personal varken 

förstod sjuksköterskans roll eller 

syftet med delegering.  

Betydelsen av delegering 

beskrevs i termer av konse-

kvenser för sjuksköterskan och 

för patienten. Delegering 

avlastade sjuksköterskan men 

kunde också ge mer arbete. När 

icke-legitimerad personal inte 

informerade sjuksköterskan om 

saker kring patienten oroade sig 

sjuk-sköterskan för patient-

skador. En positiv sak var att 

sjuksköterskan fick mer tid över 

till rena sjuksköterskeuppgifter. 

 

 

 

Grad I, 87 % enligt 

granskningsmall 

Olsson & Sörensen, 

2011. 
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Miuki 

Takase, 

Philip 

Maude, 

Elisabeth 

Manias 

 

Australien 

2005 

 

 

 

The impact of 

role 

discrepancy on 

nurses’ 

intention to 

quit their jobs. 

Att undersöka 

rolldiskrepans  

inverkan på 

sjuk-

sköterskors 

avsikt att 

lämna sitt 

jobb. 

Sjuksköterskor som 

arbetade på ett sjukhus i 

stadsmiljö och ett 

sjukhus i landsbygd i 

Victoria, Australien. 

Dessutom inbjöds 

sjuksköterskor som 

genomgick 

vidareutbildning på ett 

universitet i Victoria. 

 

Metod:  

Hypotesprövande 

enkätundersökning. 

(Correlational survey 

design to test the 

hypothesis) 

Formuläret hade 

pilottestats på 16 

sjuksköterskor som 

studerade på 

univeristetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etsikt tillstånd erhölls från alla 

medverkande institutioner före 

datainsamling. 

 

Frågeformulären på sjukhuset 

delades ut av enhetscheferna. 

Ifyllda formulär returnerades i 

adresserade frankerade kuvert. 

På universitetet besökte 

författarna klassrumen, med 

tillstånd, och delade ut 

formulären till studenterna. 

 

Alla deltagare informerades om 

att deltagandet var frivilligt och 

att ett beslut att inte delta inte 

skulle påverka dem på något 

sätt. 

 

346 frågeformulär returnerades, 

36,7% svarsfrekvens. 

 

Analys: Statistisk analys enligt 

flera metoder 

När sjuksköterskor uppfattade att 

delegeringarna var så många 

som de själva ansåg behövdes, 

hade sjuksköterskorna liten 

önskan att lämna sitt jobb. Det 

förhållande där minst 

sjuksköterskor övervägde att 

sluta, var när de delegerade en 

litan aning mindre än de skulle 

behöva. 

 

 

Grad I, 83 % enligt 

granskningsmall 

Olsson & Sörensen, 

2011. 

 

 



 

 

 


