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SAMMANFATTNING 

BAKGRUND: I och med Ädelreformen flyttades vården av äldre till kommunen och sjuksköterskor började 

arbeta inom den kommunala äldreomsorgen. Arbetet saknar tydliga riktlinjer och rutiner. Det innebär ett 

stort ansvar för sina arbetsuppgifter samt patientansvar. Vid konsultarbete ansvarar sjuksköterskan för ett 

stort antal människor och förmåga att prioritera och snabbt göra bedömningar av arbetsuppgifter och 

sjukdomstillstånd krävs. 

SYFTE: Syftet med studien var att utifrån sjuksköterskors berättelser beskriva deras upplevelser av sitt 

arbete inom den kommunala äldreomsorgen. 

METOD: Det är en deskriptiv studie. Information samlades in genom semi-strukturerade 

fokusgruppsintervjuer. Totalt tio sjuksköterskor deltog uppdelade på intervjugrupper. Det insamlade 

materialet bearbetades sedan genom tematisk kvalitativ innehållsanalys. 

RESULTAT: Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever ett stort ansvar för sina bedömningar och 

arbetsuppgifter. De upplever att de inte har några tydliga riktlinjer för sin specifika funktion i kommunen 

vilket innebär att de ofta får ansvar för uppgifter som inte är deras. Det ökade administrativa arbetet leder till 

minskad tid för patienter och omvårdnadsarbete vilket leder till frustration och en känsla av otillräcklighet. 

SLUTSATS: Sjuksköterskans funktion i kommunen behöver preciseras så att hon kan minska sina 

administrativa uppgifter och få mer tid till patienter och omvårdnadsarbete. Även teamarbetet behöver 

utvecklas för att stärka yrkeskategorierna och göra riktlinjerna tydligare. 

Nyckelord: registered nurse, eldercare, residential homes, professional role, focus group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

INTRODUCTION:  The “Ädel”reform transferred the responsibility for the care of older persons to the 

municipals, and registered nurses started to work in the municipal eldercare system. The work lacks 

clear guiding principles and routines and involves great responsibilities for work tasks. The work of 

the registered nurse can be characterized as a consultant with responsible for a great number of 

patients and she needs a capacity to prioritize and fast make a evaluation of the care issues and 

medical conditions. 

AIM: The aim of the study was to describe registered nurses experiences of working in eldercare.  

METHOD: This is a descriptive study. The information was collected with semi-structured focus groups 

interviews. A total of ten nurses participated divided in two interview groups. The collected data was 

analyzed with a thematic qualitative content analysis. 

RESULT: The result shows that the nurses experience a great responsibility for their assessments and tasks. 

They experience a lack of guiding principles for their role in the eldercare system, which leads to 

responsibility for tasks that should not be there. The increasing administrative tasks takes time from the care 

of the elderly persons, this creates a feeling of insufficiency and frustration. 

CLONCLUSION: The registered nurses work tasks and role in the municipal eldercare needs to be spelled 

out clearer and the administrative tasks should be reduced in order to get more time for nursing care. The 

teamwork also needs to be developed to be able to improve the work categories and make the guiding 

principles more distinct. 

 

Keywords: registered nurse, eldercare, residential homes, professional role, focus group 
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1. INTRODUKTION 

 Cirka 17 % av Sveriges befolkning är 65 år eller äldre, av dessa bodde ca 6 % eller ca 95000 

personer i särskilda boendeformer år 2008. Ungefär 80% av de äldre personerna som bor 

permanent på särskilda boenden är 80 år eller äldre. Kostnaden för särskilda boenden 

uppkommer till 53,3 miljarder/år. Andelen äldre i befolkningen väntas öka till 23% år 2030.1,2 

När Ädelreformen genomfördes 1992 kom flera olika yrkeskategorier att byta huvudman från 

landstinget till kommunen.3 Kommunerna fick ansvar för all hälso- och sjukvård för det som 

förr gick under benämningen ålderdomshem etc., de särskilda boendena skapades.4 Inom den 

kommunala äldreomsorgen arbetar ungefär 12 200 sjuksköterskor.2 Sjuksköterskan har det 

högsta medicinska ansvaret i kommunen då läkarna tillhör landstinget. Varje kommun ska ha 

en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som ansvarar för att riktlinjer och rutiner finns 

för vården inom kommunen.5,6 Funktionsbeskrivning för sjuksköterskor i respektive kommun 

preciserar arbetsuppgifter.5,6 Sjuksköterskans arbete regleras av Hälso- och sjukvårdslagen7 

(HSL 1982;763) och Patientsäkerhetslagen8 (2010:659). Sjuksköterskans huvudsakliga 

arbetsområde är omvårdnadens teori och praktik, forskning utveckling och utbildning samt 

ledarskap.9 Socialtjänstlagen10 (SoL 2001;453) styr kommunens ansvar för vård och omsorg 

om äldre. Detta innebär bland annat att sjuksköterska ska finnas tillgänglig dygnet runt inom 

kommunen.4 De arbetar ofta ensamma under kvällar, nätter och helger.6,11  

Historiskt sett förknippas sjuksköterskor som arbetar inom äldrevården som en andra klassens 

sköterska, de som inte klarade av arbetet på sjukhuset hamnade inom äldrevården.12 Geriatrisk 

sjukvård är generellt sett inte någon populär bransch inom sjukvården. Attityden gentemot 

äldre kan variera beroende på kulturell bakgrund, ålder och kön. Studier har visat att personal 

som utbildats inom geriatrik har en mer positiv syn på att arbeta med äldre jämfört med dem 

som saknar specialistutbildning.13,14 Sjuksköterskans syn på äldre och motivationen för arbetet 

med äldre speglar hur bra hon utför sitt arbete.15 Tillfredsställelsen med yrket påverkar 

förutsättningar för nyrekrytering av sjuksköterskor.16  

Sjuksköterskans roll inom sjukvården kan ses som etiskt skötsam genom praktiska och 

kreativa aktiviteter som ska tillfredsställa både dem själva och relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten. Relationen är beroende av den vårdande miljön och 

sjuksköterskans förmåga att skapa en trygg och tillitsfull relation. Sjuksköterskan bedriver 

omvårdnad ur en gerontologisk synvinkel vilket syftar till att uppnå högsta möjliga 

livskvalitet och välmående för de äldre. Sjuksköterskans roll är då att upprätthålla patientens 
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egna förmågor och bistå med den hjälp som behövs för att deras behov ska tillfredställas.17 

Omvårdnadskompetens kan ses i ett helhetsperspektiv där krav ställs på att sjuksköterskan i 

sitt arbete ska ha en kombination av kunskap, professionellt utförande, färdigheter och 

förhållningssätt.18 Sjuksköterskan ska också ha kunskap inom olika områden så som 

administration, undervisning, praktik, konsultation, politik, forskning och teorier.5 

Sjuksköterskans arbete är flexibelt samt handlar om organisation, undersökningar och 

resande.19 

Sjuksköterskor inom äldreomsorgen behöver uppfylla vissa kompetenskrav för att kunna 

utföra ett bra arbete. Dessa är; medicinsk kompetens (teoretisk kunskap), 

omvårdnadskompetens (klinik och praktik), pedagogisk kompetens (undervisa och handleda 

patienter och personal) samt personlig kompetens (genuint intresse för äldre, mental styrka 

och förmåga att arbeta självständigt).20,21 Kompetens är viktig då det ger sjuksköterskan en 

möjlighet att tryggt kontrollera och prioritera uppgifter i olika situationer.20 

I och med att antalet äldre ökar så ökar antalet personer som behöver vård och omsorg och 

omfattande omvårdnadsinsatser.22 När sjukhusen drar ner på vårdplatser så ökar antalet svårt 

sjuka och vårdkrävande personer på kommunens boenden.17,23 Vården på dagens särskilda 

boenden skiljer sig markant från vården som bedrevs i kommunen innan Ädelreformen 

genomfördes. De äldre som flyttar in på särskilda boenden idag har ett stort behov av 

omvårdnads- och medicinska insatser.4 Ett minskat antal sjuksköterskor ansvar för allt fler 

äldre, det har lett till att nya krav ställs på sjuksköterskornas kompetens.11 Sjuksköterskans 

roll inom den kommunala äldrevården varierar från kommun till kommun och klara uppgifter 

om vad som är sjuksköterskans roll saknas ofta.5,24   

Sjuksköterskan inom kommunen ska följa MAS direktiv, arbetsordningar och rutiner. Däri 

ingår bland annat att ansvara för att läkarens ordinationer utförs på ett korrekt sätt, ansvara för 

planering, genomförande, uppföljning och dokumentation av hälso- och sjukvårdsuppgifter 

samt att själv utföra vårduppgifter där sjuksköterskekompetens krävs eller där övrig personal 

saknar reell kompetens för uppgiften, ansvara för dokumentation av hälso- och 

sjukvårdsuppgifter, ansvara för att vårdplaneringar genomförs, ansvara för 

läkemedelshantering och läkemedelsförråd, ansvara för delegering av hälso- och 

sjukvårdsuppgifter, instruera och handleda personal samt bedriva fortlöpande 

kvalitetsarbete.25 Sjuksköterskorna är med och utformar och levererar vård och omsorg till 

äldre i samarbete med andra yrkeskategorier.11 International Council of Nurses (ICN)har 
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arbetat fram en etisk kod för sjuksköterskor att arbeta efter. Syftet är att sjuksköterskorna ska 

få vägledning i hur de kan handla i olika situationer. Enligt ICN har sjuksköterskan fyra 

grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa 

och att lindra lidande.26 

Att vara sjuksköterska inom vården av äldre är en påfrestande arbetsroll både fysiskt och 

emotionellt. En mängd olika faktorer påverkar vården av den äldre personen, exempelvis 

stressig arbetsmiljö och brist på kompetent personal. Rädslan för att ett litet misstag ska 

förorsaka skada hos den enskilde påverkar sjuksköterskans psykosociala arbetsmiljö. Även 

sjuksköterskans känsla av att vara otillräcklig påverkar arbetsmiljön och hur en arbetsuppgift 

kan genomföras.27 Många olika faktorer på verkar arbetsmiljön och kvaliteten på vården som 

bedrivs, bland annat tillfredställelsen av arbetsuppgifterna, organisationen, möjligheten till 

handledning/stöttning samt stress.28 Ett stort antal sjuksköterskor inom äldreomsorgen saknar 

specialistkompetens. Sjuksköterskorna ansvarar själv för sina arbetsuppgifter och insatser och 

behöver hålla sig uppdaterade med lämplig utbildning och information inom sitt område.11,20  

Utbildning och erfarenhet är viktiga komponenter i sjuksköterskans möjlighet att utföra ett 

tillfredsställande arbete men en stor del är beroende av olika krav och tillgänglighet för 

kompetensutveckling på arbetsplatsen.29,30 Erfarenhet från andra vårdsektorer leder till ökad 

trygghet och självförtroende i yrkesrollen.20 Sjuksköterskor som varit en längre tid på 

arbetsplatsen ansvarar för att introducera och lära upp nya kollegor.30 Även sjuksköterskans 

möjlighet till att delta i beslut rörande äldrevården påverkar deras tillfredställande med yrket, 

om de saknar kontroll och insyn i besluten så kan det leda till frustration och missnöje.31 

Enligt Bégat och Severinsson är den vanligaste orsaken till sjukskrivning depression orsakad 

av utmattningssyndrom. En tillfredställande psykosocial arbetsmiljö kan uppnås genom att 

sjuksköterskorna får vara med och påverka både den fysiska, psykiska och sociala 

arbetsmiljön.32 Sjuksköterskor som lämnat yrket uppger att det beror på hög arbetsbelastning, 

svårighet att bedriva en tillfredsställande vård, låg bemanning och avsaknad av möjligheter till 

kompetensutveckling.29,33 

För att öka kvaliteten på vården på särskilda boenden för äldre krävs en högre andel specialist 

utbildade sjuksköterskor.34 Sjuksköterskor utan geriatrisk utbildning samt de som mestadels 

har arbetat inom den slutna vården är inte förberedda för att hantera vården av äldre i 

kommunen, de saknar både utbildning kring att vårda äldre samt erfarenheten av vård av äldre 

personer.35 Specialistsjuksköterskor behövs inom den geriatriska vården på grund av alla de 
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olika sjukdomstillstånd, multisjuka personer, nedsatt funktionsnivå och ohälsa som de möter i 

sitt arbete. För att locka specialister till äldrevården krävs det att statusen på yrket höjs.12,20,36 

 Hendersons omvårdnadsteori37,38 är en behovsmodell som utgår från människans behov. 

Enligt Henderson kan människans allmänmänskliga behov delas upp i 14 delfaktorer, de åtta 

första kategorierna berör fysiska behov och de resterande sex berör psykosociala behov. 

Behoven är individuella och påverkas av ålder, temperament, social ställning, kulturell 

bakgrund och patologiskt tillstånd. Individen kan normalt sett tillgodose behoven själv, 

således utformar varje person sitt unika livsmönster. Henderson anser att varje människa har 

förmåga till självbestämmande. Omvårdarens uppgift är att hjälpa patienten att fatta ett 

välgenomtänkt beslut. En frisk människa anses själv få ta ansvar för sina beslut. Henderson 

menar att människans psykiska och somatiska funktioner påverkar varandra. Omvårdnaden 

ska vara individinriktad och sträva efter att hjälpa den enskilde patienten att utföra åtgärder 

som är väsentliga för dennes hälsa. Om förmåga saknas för att kunna bli oberoende så är det 

sjuksköterskans ansvar att hjälpa patienten att leva så bra som möjligt med dessa 

inskränkningar samt lindra och stödja patienten i den palliativa vården. Patienten ska ha en 

aktiv och ansvarsfull roll i sin egen omvårdnad. Patienten har rätt till en individanpassad 

omvårdnad där sjuksköterskan måste ta reda på hur den enskilde patienten upplever sina 

behov och hur de bäst ska tillgodoses. Sjuksköterskan ska även kunna undervisa patienten i de 

grundläggande behoven samt vara behjälplig vid beslut som rör vården av individen. Besluten 

ska sedan skrivas ner i en vårdplan. För att kunna hjälpa patienten på bästa sätt kan 

sjuksköterskan ibland behöva gå utanför sitt ordinarie arbetsområde, det är därför bra om 

vården bedrivs i team där varje medlem utför sina egna speciella omvårdnadsuppgifter.37,38 

1.2 Problemformulering 

I och med att antalet äldre hela tiden ökar så kommer allt större krav att ställas på 

sjuksköterskor inom den kommunala äldreomsorgen. För att möta behovet kommer 

sjuksköterskegruppen behöva öka. Kommunsjuksköterskans arbetsuppgifter är relativt oklara 

och står långt ifrån den medicinska vården som bedrivs inom landstinget. Sjuksköterskan i 

kommunen har den mest avancerade vårdutbildningen inom kommunen. Sjuksköterskan ska 

svara för att den medicinskt ansvariga sjuksköterskan riktlinjer och rutiner efterföljs samt 

ansvara för de äldres medicinska vård och utföra de ordinationer som läkaren ger. De har även 

ett ansvar för att handleda och delegera arbetsuppgifter till omvårdnadspersonal.25 

Kommunsjuksköterskan är oattraktiv inom de olika yrkeskategorierna inom vården. Genom 
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studien kan sjuksköterskans uppgifter och ansvar tydliggöras vilket kan leda till en förståelse 

bland andra för vad som ingår i yrket. Studien kan även belysa olika aspekter i 

kommunsjuksköterskans yrkesroll sett ur deras egen synvinkel för att kunna påvisa deras 

specifika roll och funktion. 

2. SYFTE 

Syftet med studien var att utifrån sjuksköterskors berättelser beskriva deras upplevelser av sin 

yrkesroll och arbetsuppgifter inom den kommunala äldreomsorgen. 

3. METOD 

Två semistrukturerade fokusgruppsintervjuer enligt beskrivning av Wibeck genomfördes med 

sjuksköterskor som arbetar inom den kommunala äldreomsorgen.39 

3.1 Design  

Studien har en deskriptiv design med kvalitativ ansats.40 Data samlades in genom två 

fokusgruppsintervjuer som fokuserade på sjuksköterskornas upplevelser av sin roll och 

funktion inom den kommunala äldreomsorgen. Fokusgrupper är en lämplig metod för studier 

där syftet är att studera människors attityder, kunskaper, frågeställningar och värderingar.39  

 

3.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

För att få ett så varierat urval som möjligt användes ”maximum variation sampling” som 

urvalsmetod. Denna metod är särskilt lämplig när ett slumpmässigt urval inte kan dras eller 

där urvalsgruppen är liten. Målet är att representera upplevelser relaterade till vad man 

studerar.39,40 Tio sjuksköterskor med varierad ålder (33-62), kön (en man och nio kvinnor), 

bakgrund och yrkeserfarenhet inom äldreomsorg ingick i grupperna. Fem av dem har arbetat 

inom landstinget innan de började i kommunen och fem har endast arbetat inom kommunen. 

Samtliga arbetar inom den kommunala äldreomsorgen i en liten kommun i mellan Sverige. De 

hade arbetat som sjuksköterskor mellan ett och 35 år. De skulle ha arbetat minst ett år inom 

den kommunala äldreomsorgen för att få delta i studien för att ha en god kännedom om 

arbetets olika aspekter. Deltagarna skulle vara villiga att delta i diskussion om sin syn på 

yrkesrollen. Exklusion gjordes av de sjuksköterskor som arbetat kortare tid än ett år inom 



6 
 

kommunal äldreomsorg samt de som av olika anledningar inte kunde delta de datum som 

beslutades för genomförande av fokusgrupperna. 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Två fokusgruppsintervjuer genomfördes. Sjuksköterskorna delades in i de olika grupperna 

med avseende att få en blandning av erfarenhet, bakgrund och antal år inom yrket. Vid båda 

tillfällena satt moderatorn och deltagarna tillsammans runt ett bord. Intervjuerna genomfördes 

i en ostörd miljö och mobiltelefoner stängdes av. Sjuksköterskorna hade fått gå ifrån arbetet 

och kollegor tog över deras uppgifter under tiden som intervjuerna pågick. En bandspelare 

placerades mitt på bordet för att samtliga deltagare skulle höras på inspelningen. 

Moderatorn använde sig av en intervjuguide39 med olika frågeställningar för att hålla 

diskussionen igång. Frågorna föregicks av en kort presentation av ämnet. Frågeguiden 

innehöll semistrukturerade frågor som; ”Hur upplever ni arbetet som sjuksköterska i 

kommunen?”, ”Hur upplever ni er roll som sjuksköterska?” och ”Hur upplever ni era 

arbetsuppgifter inom kommunen?”. Moderatorn hade planerat olika korta följdfrågor så som 

”Kan du förklara hur du menar?” och ”Varför?. Moderatorn behövde dock inte använda några 

följdfrågor under någon av fokusgruppsintervjuerna. 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

Informanterna arbetar inom den kommunala äldreomsorgen i en liten kommun i mellan 

Sverige.  Tillstånd för studien inhämtades genom muntlig och skriftlig information till den 

medicinskt ansvarig sjuksköterskan i kommunen samt verksamhetschefen. Studiens syfte och 

tillvägagångssätt presenterades i informationsbrevet. Samtliga sjuksköterskor i kommunen 

informerades först muntligt på ett sjuksköterskemöte och därefter skriftligt via ett 

informationsbrev som skickades ut via mail. I samband med att sjuksköterskorna tackade ja 

till deltagande bokades tidpunkter för intervjuerna. De sjuksköterskor som deltog i studien 

fick lämna muntligt och skriftligt informerat samtycke till deltagande efter det att de mottagit 

information om studiens syfte och tillvägagångssätt. 

Fokusgrupperna inleddes med en presentation av studien och dess syfte samt en kort bakgrund 

om kommunsjuksköterskans uppkomst i och med Ädelreformen. Moderatorn förklarade också 
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hur fokusgruppsintervjun inbjöd informanterna att diskutera fritt kring de ämnen som 

presenterades av moderatorn. Moderatorn förklarade också sin egen roll som samtalsledare 

som initierar diskussionerna. Moderatorn skrev ner korta stödanteckningar om samspelet och 

interaktionen i gruppen. Dessa anteckningar har vid transkribering av intervjuerna lagts till 

som en kommentar enligt anvisning av Wibeck.39 Enligt Wibeck påverkar moderatorns 

medverkan hur strukturerad eller ostrukturerad fokusgruppsintervjun är. Om moderatorn styr 

samtalet och ställer specifika frågor anses studien strukturerad. Vid en ostrukturerad 

fokusgruppsintervju låter moderatorn samtalet flyta och kan då anses mer som en lyssnare. 

Moderatorn ger gruppen ämnen att diskutera fritt kring. Målet är en fri diskussion där både 

samtalet och interaktionen och samspelet i gruppen studeras. Det är viktigt att alla deltagare i 

fokusgruppsintervjun får komma till tals och att alla får säga vad de tycker och tänker.39  

Fokusgruppsintervjuerna spelades in på band och transkriberades sedan ordagrant. 

 

3.5 Dataanalys 

Fokusgruppsintervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ tematisk innehållsanalys.40 

Det ger en möjlighet att identifiera både det manifesta, det som är klart uttryckt i text, samt 

det latenta, det underliggande innehållet. Intervjun transkriberades och lästes igenom 

förutsättningslöst flera gånger. Därefter bildades kategorier och underkategorier.39,40,41,42  

Innehållsanalysen påbörjas genom att man går tillbaka och tittar på syftet med studien. 

Ämnena för analysen styrs ofta av intervjuguiden, men ibland kan även andra ämnen berörts 

så mycket under intervjun så att det tas upp i analysen. Likväl som att något ämne kan ha gett 

så lite information så att det inte är meningsfullt att ta upp det i analysen.  Analysen av 

fokusgruppsdata handlar om att koda materialet, dela upp det i enheter och söka efter trender 

och mönster.39,40,41,42 Analysen är en disciplinerad process med olika systematiska steg med 

ett tydligt protokoll där de olika stegen preciseras samt verifierbara resultat. Det är viktigt att 

forskaren är medveten om sitt tillvägagångssätt och kan förklara de olika stegen i 

analysprocessen. Fokusgruppsdata analyserar också interaktionen och samspelet i gruppen. 

Hur deltagarna samspelar, interagerar, ställer frågor eller byter åsikter är viktigt at ta med i 

analysen. Det är även av vikt att analysera hur väl det som deltagarna säger stämmer överens 

internt, om de är oense över något men även tystnad är viktig. Även kroppsspråk, gester och 

tonfall kan tas med i analysen.39 
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När transkriberingen av intervjuerna avslutats lästes texten igenom förutsättningslöst av 

moderatorn flera gånger. Analysen är genomförd med latent innehållsanalys.41,42 Tio 

kategorier kunde identifieras. Kategorierna kunde sedan placeras in i två olika domäner; 

yrkesroll och arbetsuppgifter. De två domänerna bildade slutligen ett tema; Sjuksköterskornas 

upplevelse av att trivas med sitt arbete trots en känsla av frustration och otillräcklighet 

Tabell 1. Exempel på sammanställning av analysprocessen. 

_______________________________________________________________________________________ 

Meningsenhet      Kondensering                 Kategori  Domän 

Det ska vara  Det krävs erfarna   Sjuksköterskornas Yrkesroll 

erfarna sjuksköterskor  sjuksköterskor p.g.a.  upplevelse av 

som jobbar inom   diffusa symtom-                kunskapsnivå 

äldreomsorgen för de  bilder och multi-               för arbetet 

här diffusa symtom-  sjuka människor 

bilderna som är,  

multisjuka människor  

 

Dokumentation och   Mycket fokus på  Upplevelser av att Arbets- 

kvalitetssäkring ligger  dokumentation och  arbeta med  uppgifter 

det ju så enormt mycket  kvalitetssäkring  administrativa  

fokus på så det finns ju inte leder till minskad   uppgifter 

sådär jättemycket tid för  tid för patienter 

patienten och vara med  

omvårdnadsmässigt så man  

ser inte patienten lika mycket   

eftersom det ligger så mycket  

annat på oss 

_______________________________________________________________________________________ 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

De sjuksköterskor som deltog i studien informerades muntligt och skriftligt om att deltagandet 

var frivilligt, att de när som helst utan konsekvenser kunde avbryta deltagande i studien utan 

att förklara varför samt att alla uppgifter behandlas konfidentiellt.43 Så kallat informerat 

samtycke innebär att information ges om studiens syfte, hur studien går tillväga samt vilka 

risker och fördelar det kan vara med att medverka i studien.39 Det som kan vara svårt i 

intervjusituationen är att få alla att våga prata och säga vad de tycker och tänker. De kan 
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känna sig utlämnade och ifrågasatta av de övriga deltagarna i gruppen och det kan kännas 

svårt att våga prata om sådant som känns obekvämt och psykiskt påfrestande. 

Datamaterialet förvarades så att endast författaren hade tillgång till det. Informanternas namn 

ersattes med bokstäver och siffror för att kunna visa interaktionen mellan deltagarna. Vid 

några tillfällen namngavs personer, kommun och boendeenheter det benämndes i data genom 

att författaren skrev det inom parentes till exempel; (namn på enhet). 

En risk med studien var att det kunde skapa konflikt och osämja i arbetsgruppen dels om de 

hade olika åsikter under intervjun dels om studiens resultat inte visar det som de hade 

förväntat sig. 

 

4. RESULTAT 

Resultatet visar hur sjuksköterskor i den kommunala äldreomsorgen upplever sin yrkesroll. 

Resultatet presenteras i löpande text utifrån de två domänerna; Yrkesroll och Arbetsuppgifter 

med tillhörande kategorier som presenteras med brödtext och tillhörande resultat. Slutligen 

presenteras ett tema som beskriver den genomgående tråden i sjuksköterskornas berättelser 

(Tabell 2).   

 

Tabell 2. Översikt över kategorier, domäner och tema 

_______________________________________________________________________________________ 

Domän; Yrkesroll 

 _______________________________________________________________________________ 

Kategori; 

Sjuksköterskornas upplevelse av kunskapsnivå för arbetet 

 

Att uppleva otrygghet 

 

Sjuksköterskornas upplevelse av stress 

 

Sjuksköterskornas upplevelse av att ta ansvar 

 

Upplevelser av att arbeta som konsult  
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_______________________________________________________________________________________ 

Domän; Arbetsuppgifter 

_______________________________________________________________________________________ 

Kategori;  

Sjuksköterskornas upplevelser av sina arbetsuppgifter 

 

Upplevelser av att samarbeta med andra yrkeskategorier 

 

Upplevelser av att möta patienter och anhöriga 

 

Upplevelser av att arbeta med administrativa uppgifter 

 

Sjuksköterskornas upplevelse av att trivas med sitt arbete 

_______________________________________________________________________________________ 

Tema; 

Sjuksköterskornas upplevelse av att trivas med sitt arbete trots en känsla av frustration och otillräcklighet 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4.1 Domän; Yrkesroll 

4.1.1 Kategori; Sjuksköterskornas upplevelse av kunskapsnivå för arbetet 

Informanterna berättade att det krävs en bred kunskap för att klara av att arbeta självständigt 

och för att kunna göra korrekta bedömningar. De påpekade att nyutexaminerade 

sjuksköterskor ofta saknar den erfarenhet och kunskap som krävs för att kunna klara 

arbetsuppgifterna. Informanterna påpekar att det är bra om nyutexaminerade sjuksköterskor 

arbetar några år inom landstinget innan de börjar arbeta inom kommunen, detta för att få en 

trygg grund och ett bra självförtroende i sin roll som sjuksköterska. De menar att en start inom 

landstinget kan ge en uppgradering av kompetensen för att lära sig att se patienten med en 

helhetssyn. 

”men det ska man ju kunna när man jobbar i kommunen eller mycket av mycket 

ja det krävs en bred kunskap” 

Informanterna berättade att det krävs en bred kunskap för att kunna göra bedömningar. De 

beskriver hur de självständigt ska ta beslut, att deras uppgift är att reagera och göra 
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bedömningar och besluta om de kan avvakta med läkarkontakt tills imorgon eller till 

kommande läkarbesök eller om kontakt med läkare ska tas omedelbart. De berättar att det är 

läkarens uppgift att ställa diagnos men att det är sjuksköterskans ansvar att påtala och 

informera läkaren om patienternas tillstånd. De upplever att de ska kunna mycket om mycket 

då patienterna är multisjuka och har mer diffusa symtom. De som bor i de kommunala 

äldreboendena nu är sjukare och de kommer fortare från sjukhuset nu jämfört med förr vilket 

medför en mer avancerad vård i kommunen. 

”det ska vara erfarna sjuksköterskor för de här diffusa symtombilderna som är 

multisjuka människor och man vet inte vad som är upp och ner på dem” 

 

Informanterna berättar att de upplever att de tappar mycket kunskap inom det 

sjukvårdstekniska området på grund av att de arbetsuppgifterna minskar. De tycker att de blir 

fråntagna de tekniska arbetsuppgifterna som venösa infusioner, vissa provtagningar och 

behandlingar. 

”ja nog tappar man jättemycket jämfört med när man jobbar inne på sjukhuset 

eller från det att man var klar färdig sköterska” 

Informanterna upplever att de inte har tid och möjlighet att söka kunskap under arbetstid. De 

uttrycker en önskan av att kunna läsa på om sjukdomstillstånd, behandlingar och hålla sig à 

jour genom att läsa forskningar. De påtalar att de skulle vilja utveckla verksamheten genom 

studiebesök i andra kommuner för att kunna ta del av bra exempel och införa dem i den egna 

verksamheten. De efterfrågar också möjlighet att få ha individuell studietid på betald 

arbetstid. De anser att kunskapen då kan ökas och att de då kan utföra ett bättre arbete 

eftersom det läggs ett allt större ansvar på sjuksköterskan. 

”man skulle ju vilja ta och gå undan ibland för att få läsa och fördjupa sig” 

 

4.1.2 Kategori; Att uppleva otrygghet 

Informanterna beskrev att de kunde känna sig ensamma och utlämnade när de arbetade 

ensamma i kommunen eller på de olika enheterna. De uttryckte en saknad efter en kollega att 

diskutera patienter, bedömningar och åtgärder med. 
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”att jobba inom landstinget då känns mer som en skyddad verkstad där man har 

en doktor som är tillgänglig och man når någon snabbt om det är någonting och 

här i kommunen så har man ingen doktor alls knappt han kommer en gång i 

veckan” 

Några av sjuksköterskorna som arbetat mycket på natten upplevde en utsatthet som människa 

när de skulle förflytta sig mellan de olika enheterna. De tyckte att det var obehagligt att gå till 

bilen när det var mörkt samt att stå utanför enheten, de berättade att de blivit utsatta för 

situationer där de varit rädda. De uttrycker att det är obehagligt att åka ensam och bära med 

sig huvudnycklar till alla enheter. 

”jag kan tycka mer att just det här när man ska ut att det är otäckt när man 

läser i tidningarna vad mycket det händer här” 

 

4.1.3 Kategori; Sjuksköterskornas upplevelse av stress 

Informanterna uttrycker att de känner en press på sig att kunna hantera alla arbetsuppgifter. 

De påtalar att de känner sig stressade och pressade emellanåt. De diskuterar kring begreppet 

utbrändhet, en del har varit sjukskrivna längre perioder för utbrändhet medan andra har varit 

på gränsen. De har lärt sig att lyssna på kroppens signaler och att sätta stopp när kroppen 

säger ifrån. 

”och då blir det ju lite jobbigt och då blir det ju då den här frustrationen 

kommer fram hos en del för att man orkar liksom inte med det riktigt” 

 

De flesta sjuksköterskorna påtalar att de har svårt att lämna tankarna på arbetet när de slutar 

för dagen. De tänker ofta på jobbet på kvällar, nätter och helger. De kan uppleva att 

patientansvaret är det som känns som den största pressen och sedan är det att hinna med allt 

pappersarbete. De upplever ett dåligt samvete för att de inte hinner med allt som de förväntas 

med  

”vi jobbar gratis åt kommunen på fritiden och har svårt att släppa” 
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En sjuksköterska uppgav istället att den kunde släppa tanken på arbetet så fort dörren till 

arbetsplatsen stängdes. Däremot upplevde den personen att tankar på fritid och familj togs 

med till arbetet. 

”har jag gått därifrån och stämplat ut då har jag slutat tänka på jobbet också” 

 

 

4.1.4 Kategori; Sjuksköterskornas upplevelse av att ta ansvar 

Informanterna uttrycker att de känner ett stort ansvar för sina arbetsuppgifter, främst vad 

gäller olika medicinska bedömningar. De berättar att ansvaret för att göra en korrekt 

bedömning och ställningstagande till läkarkontakt är deras. De uttrycker en rädsla för att göra 

felbedömningar och vad det kan innebära för dem personligen.  

”vi utför ett mycket mer avancerat arbete i och med våra egna beslut och … 

ensamarbete” 

Informanterna uttrycker att ansvaret ibland kan känns tungt att bära och de anser att inte alla 

är beredda eller kapabla att hantera ett så stort ansvar. 

”det är ju inte alla som är beredd att ta det där ansvaret som vi har heller” 

 

4.1.5 Kategori; Upplevelser av att arbeta som konsult 

Att arbeta som konsult utgör en relativt stor del av arbetet enligt sjuksköterskorna. De som 

arbetar på natten är alltid själva och då alltid konsult till ungefär 200 patienter och brukare. På 

kvällar, nätter och helger arbetar man också som konsult. Informanterna uttrycker att de 

känner sig tryggare på sin egen enhet där de känner patienterna och har en helhetssyn av 

patienten. Som konsult kan de träffa patienter och personal som de inte känner och förväntas 

att så snabbt som möjligt bilda sig en uppfattning om personen för att kunna göra en korrekt 

bedömning. De påpekar att det kan vara svårt att bilda sig en uppfattning via telefon eftersom 

de alltid får andrahandsinformation som dessutom speglas av personalens åsikter och 

förutsättningar för att kunna göra egna bedömningar. 
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”du ska kunna bedöma sådan som du aldrig träffat någon gång och sett någon 

gång” 

Informanterna berättar att de kan känna sig ensamma med sina beslut utan någon back-up att 

vända sig till. De uppger att de fått kritik av läkare för att de ringt för att rådfråga och att det 

har lett till att de nu inte ringer i vad som kan anses som i onödan. 

”man är ensam” 

Som stöd i konsultarbetet måste sjuksköterskorna förlita sig på personalen samt på 

dokumentationen. De uppger att det ibland kan kännas att det saknas bitar i dokumentationen 

som hade kunnat underlätta i den uppkomna situationen. De uppger att de tvingas försöka läsa 

mellan raderna och bilda sig en egen uppfattning och tolkning av dokumentationen för att 

skapa sig en så bra bild som möjligt av patienten. Informanterna påtalar att det kan vara svårt 

att bemöta personalgrupper vissa gånger då olika personer bland personalen kan ge två helt 

olika bilder av patienten. De berättar också att de ibland kan vara snabba att döma när någon 

ringer då den personalen ofta brukar ringa om olika saker, de tar inte personen på riktigt 

allvar. De uppger att det är en trygghet att ha varit runt på de olika boendena och jobbat och 

på så vis lärt känna personalen och kan då tolka vad personalen förmedlar på ett bättre sätt. 

De upplever också att det är viktigt att veta vad de ska fråga efter, vad de ska ställa för 

följdfrågor när personalen ringer för att få en tydlig bild av patienten. 

”har vi inte noga dokumenterat som bakomliggande sjukdom och sådant där då 

kan det bli riktigt tokigt och saker missas” 

Informanterna uppger att det krävs att man kan ställa om och snabbt bedöma och hantera olika 

uppkomna situationer. De måste också kunna prioritera arbetsuppgifter och bedöma vilken 

patient eller uppgift som kan vänta. De uppger att de kan känna sig frustrerade och 

otillräckliga vissa gånger i konsultarbetet då de känner att de inte hinner med de olika 

uppgifterna och patienter tvingas vänta på till exempel smärtlindring. Informanterna berättar 

att arbetstempot snabbt kan svänga från väldigt lugnt till att det blir väldigt mycket. De 

uppger att de då måste prioritera bland uppgifterna och lämna över uppgifter till kollegor på 

kommande skift.  

”då blir jag stressad det kan jag känna då när jag måste prioritera alltså det 

måste man ju alltid men jag när jag känner att jag inte räcker till att det är jag 

är otillräcklig helt enkelt” 
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Även att ställa om i de olika situationer som uppstår under konsultarbetstiden kan vara svår 

enligt sjuksköterskorna. De kan på samma arbetsskift hantera ärenden som smärta, palliativ 

vård då även anhörigkontakten är väldigt viktig, oro och olika sjukdomstillstånd med mer 

eller mindre diffusa symtom. De upplever att det i vissa situationer kan vara svårt att komma 

som konsult och skapa en förtroendegivande kontakt med patienter och anhöriga. De uppger 

att de måste vara lyhörda och gå in i situationen med ödmjukhet och respekt för patienter och 

anhöriga.  

”sedan kommer man in som konsult i olika ärenden det kan handla om smärta 

oro livets slut och så ska man skapa en kontakt” 

De flesta av sjuksköterskorna uttrycker att de samtidigt kan känna att det är roligt att arbeta 

som konsult. De beskriver det som stimulerande, som en utmaning och att det är spännande då 

det händer lite grann utöver det vanliga. De uppger att de tycker att det är roligt att få komma 

ut lite och träffa nya människor och ser det mer som en förmån att få åka runt. 

De som inte kan se något positivt i konsultarbetet uppger att det är att de inte kan planera 

arbetet fullt ut då de plötsligt kan bli ringda till ett boende som gör att de känner sig 

obekväma i situationen. De uppger att de tycker att det är roligt att åka på kontrollerade besök 

på andra enheter men tycker att de oplanerade uppgifterna är ett ständigt orosmoment. 

”det är en liten utmaning och lite spännande” 

 

4.2 Domän; Arbetsuppgifter 

4.2.1 Kategori; Sjuksköterskornas upplevelser av sina arbetsuppgifter 

Informanterna har svårt att precisera vad deras övergripande arbetsuppgifter egentligen består 

av. De uppger att de är medvetna om att deras huvudsakliga arbetsuppgifter är att följa den 

medicinskt ansvariga sköterskans (MAS) riktlinjer och rutiner. De uttrycker att de gör väldigt 

mycket mer som inte finns angivet i riktlinjerna. Informanterna uppger att de ibland har svårt 

att veta vad de förväntas göra då riktlinjerna är oklara.  

”det som vi egentligen ska göra är att följa MASens rutiner och riktlinjer” 
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Informanterna upplever att det inte finns någon tydlig gräns för vad som är deras uppgifter 

och vad som egentligen är andras uppgifter. De uppger samtidigt att det kan vara deras eget 

ansvar att tala om att det här är inte min uppgift så det vill inte jag göra. De tar på sig 

uppgifter som inte är deras för att inte hamna i konflikt, vara snälla eller för att de tycker att 

det är lättare att göra uppgiften själv då det känns som en enklare väg. 

”vi orkade inte ta konflikten där då så vi fortsätter väl och gör det fast det 

egentligen inte är vårat” 

Informanterna uppger att de ska klara av att hantera arbetsuppgifter av vitt skilda karaktär. De 

ska klara av allt från att ta emot paket till att hantera akuta trauman och sjukdomstillstånd. De 

uttrycker att de känner sig som en spindel i nätet men de ger även uttryck för en rädsla av att 

använda det begreppet då de är rädda för att professionen och funktionen som sjuksköterska 

missbrukas i begreppet. De beskriver sina roller som vaktmästare, sekreterare, kurator, 

undersköterska och doktorns hjälpreda. 

”vi ska vara lite allt möjligt då lite kurator vi ska vara sekreterare och 

vaktmästare” 

Informanterna uttrycker en viss frustration i att inte alltid att ha möjlighet att utföra sitt arbete 

på det sätts om de skulle vilja. Bland annat i akuta situationer då det inte finns någon 

hjärtbräda eller Rubens-blåsa vilket leder till att det är svårt att påbörja en hjärt-lungräddning. 

De upplever också att det är frustrerande och pressande att i akuta situationer vänta på 

jourläkare eller ambulans. 

”vi har ju en skyldighet i och med vår legitimation att rädda liv men vi har 

ingen utrustning” 

Informanterna beskriver att allt fler arbetsuppgifter läggs på dem men att det inte är några 

uppgifter som tas bort. Detta leder till att arbetsbördan ökar och sjuksköterskorna tvingas att 

prioritera arbetsuppgifterna i det dagliga arbetet. Prioriteringarna leder i sin tur till att vissa 

uppgifter inte blir utförda vilket leder till att de blir ifrågasatta om varför uppgiften inte är 

utförd och om de verkligen ägnar tid åt rätt saker på arbetet. 

”det bara läggs på och läggs på och läggs på” 
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Informanterna efterlyser ett förtydligande av sin funktion som sjuksköterska i kommunen. De 

tror att andra yrkeskategorier då kan respektera deras profession och acceptera att 

sjuksköterskan håller sig inom ramen för sin funktion i de riktlinjer som MAS:en gjort upp.  

”ja det tror jag skulle vi spara mycket energi på att klargöra så att det flyter på 

bättre och alla vet vilken uppgift man har” 

 

4.2.2 Kategori; Upplevelser av att samarbeta med andra yrkeskategorier 

Informanterna uppger att de i sitt arbete som sjuksköterska i kommunen ofta kommer i 

kontakt med andra yrkeskategorier. Att samarbeta med dem utgör en naturlig del av yrket. De 

berättar att alla ingår i ett team där patienten ska vara i fokus. Teamets uppgift är att se till 

patientens bästa och genom sina olika yrken bidrar de till en bra vård. Alla i teamet ska vara 

lika viktiga och utan en specialistkunskap tappar teamet sin funktion. 

”vi är ett team och att vi behövs allihopa” 

Informanterna uppger att det är viktigt att det finns rutiner som beskriver de olika 

yrkeskategoriernas uppgifter. De tycker att rutinerna ska visa vem som ansvar för vad och 

vilken uppgift. På så vis menar de att de olika teammedlemmarna lätt se vad det förväntas att 

de ska göra samt vad de kan förvänta sig av de övriga teammedlemmarna. De uppger att 

missförstånd och konflikter är energikrävande och tar tid från andra arbetsuppgifter. 

”när det händer sådana där grejer det är så energikrävande det är så onödigt 

liksom istället för att det flyter på” 

Informanterna uppger att de kan känna att andra yrkeskategorier inte har någon förståelse för 

sjuksköterskornas specifika uppgifter. De tar upp att de upplever att undersköterskorna anser 

att sjuksköterskorna gömmer sig inne på kontoret bakom datorn, att dokumentera anses inte 

som en arbetsuppgift utan som ett sätt att slippa vara på avdelningarna. En sjuksköterska som 

hjälper till med den basala omvårdnaden blir snabbt populär. Deltagarna uppger också att de 

fått kommentarer som ”Kan du göra sådant?” eller ”Vaddå har du gjort det?” om de hjälpt en 

patient på till exempel toaletten. Informanterna uttrycker att de upplever kommentarerna som 

onödiga och sarkastiska. De uppger också att enhetscheferna gärna vill lägga på dem ansvaret 

för bland annat avvikelserapporter samt att de känner sig utnyttjade av biståndshandläggarna 
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då sjuksköterskorna tvingas utföra uppgifter som egentligen är biståndshandläggarnas till 

exempel att kalla till vårdplanering. 

”man får höra av personalen att dom tycker att vi sköterskor inte gör 

någonting” 

Informanterna uttrycker även att de känner sig ifrågasatta av framför allt undersköterskorna. 

De uppger att de upplever att undersköterskorna ger dem order med till exempel ärenden att ta 

upp med läkaren och att undersköterskorna lämnar önskemål om läkemedelsinsättningar till 

patienterna. Enligt några av sjuksköterskorna så har de blivit inkallade till enhetscheferna på 

enskilt samtal på grund av att undersköterskor har känt sig kränkta och ifrågasatta vid till 

exempel utredning av läkemedelsavvikelser. Informanterna berättar att det även har 

förekommit att sjuksköterskorna har blivit beskyllda för dåligt bemötande i telefon, de har 

dock aldrig fått möjlighet att få förklara sig. Sjuksköterskorna är överens om att det inte bara 

är de som ska bemöta andra yrkeskategorier på ett bra och respektfullt sätt utan det måste vara 

ömsesidigt. 

”man blir ifrågasatt hela tiden dom vill gärna ordinera och dom vill tala om” 

Informanterna anser att de har en viktig uppgift i att stötta och handleda undersköterskorna i 

deras arbete för att de ska känna sig trygga i sin yrkesroll. De uttrycker en önskan om mer tid 

för att kunna handleda personalen i till exempel blodtryckstagning, läkemedelshantering samt 

bemötande av oro. Informanterna upplever att om personalen är trygg i sin yrkesroll så kan de 

förmedla den tryggheten till patienter och anhöriga vid palliativ vård och oro. De uttrycker en 

önskan om att utveckla kontaktmannaskapet samt att kontaktmannen kan ska vara med på 

läkarbesöken och förmedla sin bild av patienten. De uppger att de tror att undersköterskorna 

blir mer delaktiga och intresserade av vården av patienten om de kan vara mer delaktiga. 

Sjuksköterskorna upplever nu att de får olika uppgifter om en och samma patient och ser en 

risk i att patienten kan komma till skada på grund av att de får så olika uppgifter om patienten. 

”vi som sköterskor har lite att jobba med och få dom att känna sig trygg i deras 

i deras arbetsuppgifter” 

 

Informanterna efterlyser ett möte med alla yrkeskategorier två gånger per år för att förbättra 

teamets funktion, förtydliga de olika yrkesrollerna och stärka samarbetet mellan grupperna. 
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De önskar att MAS, enhetschefer, sjuksköterskor, biståndshandläggare, undersköterskor samt 

rehabiliteringspersonal (arbetsterapeut, sjukgymnast och rehabiliteringsassistenter) då ska 

kunna träffas och diskutera rutiner, samarbetssätt och riktlinjer.  

”att respektera och förstå varandras roll att vilken är min roll som sköterska i 

kommunen och vilken är din roll som handläggare eller enhetschef vad ska hon 

göra” 

Informanterna upplever att även samarbetet med enhetschefer, biståndshandläggare och MAS 

är viktigt för att arbetet ska fungera så bra som möjligt. De menar att om alla hjälps åt och 

strävar mot samma mål så kan samarbetet förbättras vilket sjuksköterskorna tror skulle leda 

till att mindre tid ägnas åt konflikter och mer tid frisättas till patienterna. De menar också att 

det är viktigt att ha enhetschefens stöd på boendet för att de ska kunna samarbeta med frågor 

som rör omvårdnadspersonalens uppgifter och rutiner. 

”men då måste man ha chefen på huset med på noterna för att det ska bli att vi 

inte måste göra allt” 

Informanterna uppger att det är viktigt att samarbetet med läkarna fungerar bra. De menar att 

det behövs en ömsedig respekt för varandras kunskap för att vården ska fungera. Läkarna 

måste lyssna på sköterskornas rapport om patienten och sköterskorna måste genomföra 

ordinationer även om de ibland framför allt under jourtid kan uppleva att de tycker att 

ordnationen är fel. De uppger att de ibland har avvaktat med att ta kontakt med läkare tills en 

ny läkare har jour då de vet att de har svårt att få en bra kontakt med den första läkaren. 

”så kanske det är en jourläkare då kan man vara lite rädd ibland tänk om han 

börjar med något han som han känner ju inte patienten så blir det lite fel här” 

 

4.2.3 Kategori; Upplevelser av att möta patienter och anhöriga 

Informanterna berättar att patient- och anhörigkontakter är en viktig del av arbetet. De uppger 

att det är både stimulerande och påfrestande att ha hand om en patient och dennes anhöriga 

under en lång tid. Det som samtidigt är positivt och negativt är att de lär känna patienten och 

de anhöriga väl vilket kan medföra att vården blir för personlig, det kan vara svårt att hålla 

distansen. De uppger att det är en viktig att göra den sista tiden i livet värdig och betydelsefull 

både för patienten och de anhöriga. 
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”att jobba som kommunsjuksköterska är en långdragen kontinuitet man dras 

med vårdtagare och anhöriga under så lång tid och det är ju speciellt”   

Informanterna anser dock att de inte har tid och möjlighet att tillbringa så mycket tid med 

patienterna som de skulle vilja. De upplever att det administrativa arbetet med dokumentation 

och kvalitetssäkringar tar så mycket tid så att tiden med patienterna blir lidande. De uppger att 

de känner sig uppgivna och besvikna över att det har blivit så då de känner att de gått 

sjuksköterskeutbildningen för att träffa och hjälpa människor och inte för att arbeta med 

administrativa uppgifter. 

”så sitter vi bara här nere vid datorerna då vi kommer längre och längre ifrån 

patienterna” 

Informanterna önskar att de administrativa delarna av arbetet kunde minska eller läggas på 

andra så att de fick tid att träffa patienterna mer. De önskar att de hade tid för samtal då de 

upplever att det ofta är att få prata och få bekräftelse som gör att patienterna mår bättre vilket 

kan leda till minskad oro. De uppger också att de gärna vill träffa patienterna när de mår bra 

och inte bara när de behöver hjälp 

”och få se hur de ser ut när de mår bra för det missar man ju nu vi kommer ju 

bara när de mår dåligt” 

Informanterna uppger att de alltid försöker sätta patientens bästa i fokus. De försöker tänka 

sig in i patientens situation för att på så vis försöka få till den bästa vården. De uppger att de 

alltid försöker att uppträda lugnt och professionellt inför patienter och anhöriga även om de 

upplever en inre stress. De uttrycker att det kanske inte alltid är bäst för patienten att åka till 

sjukhus vid akut sjukdom utan det kan vara bättre för dem att stanna på boendet. De uppger 

att det kan vara svåra avgöranden i akuta situationer med att ringa ambulans eller kontakta 

jourläkare och avvakta. 

”ska man in till en patient så är man stressad då också så då det är ju då som 

det är så viktigt att man måste vara lugn och proffsig” 

Informanterna uppger att det framför allt inom demensvården krävs en bra kontakt med de 

anhöriga. De anser att relationen till de anhöriga är viktig, en bra relation skapar ett bra 

samarbete medans missnöjda anhöriga är svårt och tungt att hantera. Informanterna anser att 

det är viktigt att de anhöriga är delaktiga och väl informerade om den planerade vården, det 
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underlättar även i akuta situationer om de anhöriga är delaktiga. De anser att det är bra att ha 

diskuterat med de anhöriga hur de ställer sig till eventuell sjukhusvård vi akut sjukdom. 

”med de anhöriga och så vi får ju ta mycket av deras funderingar också när de 

mår dåligt kanske särskilt om de har en dement i familjen så påverkar ju det så 

många olika bitar och då får ju vi ta deras oro och vara som ett stöd för dom om 

de mår dåligt” 

 

4. 2.4 Kategori; Upplevelser av att arbeta med administrativa uppgifter 

Informanterna uppger att det administrativa arbetet med dokumentation och olika 

mätinstrumentsblanketter och checklistor upptar det mesta av deras arbetstid. De anser att de 

har så mycket pappersarbete så att de inte klarar av att sortera ut och hinna med allt det 

administrativa. De uppger att patienttiden blir lidande på grund av att de måste tillbringa så 

mycket tid på kontoret med olika administrativa uppgifter. De uttrycker en önskan om en 

utrensning av blanketter då de nu tycker att de olika kontrollerna överlappar varandra. De 

uttrycker också en önskan om att övriga personalkategorier, främst undersköterskor, ska bli 

mer delaktiga i hanteringen och genomförandet av olika kontroller. 

”dokumentation och kvalitetssäkring ligger det ju så enormt mycket fokus på så 

det finns ju inte sådär jättemycket tid för patienten och vara med 

omvårdnadsmässigt så man ser inte patienten lika mycket eftersom det ligger så 

mycket annat på oss” 

Informanterna uppger att de medverkar i två olika kvalitetssäkringsregister; Palliativa registret 

samt Senior Alert. De uttrycker att rutinerna för arbetet med Senior Alert är oklara och att de 

tar väldigt mycket tid i anspråk. De uttrycker att de förstår att det är tänkt att de ska få en 

helhetsbild av patienten men tycker just nu att de fastnar i alla kontroller och dokumentation 

av de olika parametrarna så att patienten försvinner i det administrativa arbetet. De uppger 

också att hantering av checklistor och avvikelserapporter tar mycket tid i anspråk. De uppger 

också att det administrativa arbetet vid läkemedelsändringar innehåller flera olika steg där de 

lätt glömmer något moment om de är stressade. 

”men allt från palliativt till Senior Alert det blir stort och mycket” 
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4.2.5 Kategori; Sjuksköterskornas upplevelse av att trivas med sitt arbete 

Informanterna uttrycker att de trivs med sitt arbete, de upplever att de gör nytta på arbetet och 

att de behövs. De tycker att det är synd att sjuksköterskor som arbetar inom landstinget ser ner 

på kommunsköterskornas arbete och kunskap. De berättar att de ofta får möta fördomar om att 

de ska vara mindre kunniga eller lämpade som sjuksköterskor bara för att de arbetar i 

kommunen. De anser också att det är viktigt att de som arbetar inom kommunen förmedlar de 

positiva delarna av arbetet för att inte själva bidra till att nedvärdera sitt yrke. 

”det är tillfredsställande mitt i alltihop man känner att man gör nytta” 

4.3 Tema  

Ett tema tolkades fram som en underliggande röd tråd i texten vilket beskriver 

sjuksköterskornas arbetssituation inom den kommunala äldreomsorgen i den kommunen där 

studien genomfördes. Temat är; Sjuksköterskornas upplevelse av att trivas med sitt arbete 

trots en känsla av frustration och otillräcklighet. Temat beskriver hur deltagarna upplever en 

frustration och otillräcklighet i sin yrkesroll och funktion men att de trots detta trivs med sitt 

arbete. 

 

5. DISKUSSION 

5.1 Huvudresultat 

Att arbeta som sjuksköterska inom den kommunala äldreomsorgen är ett mångfacetterat 

arbete som saknar tydliga riktlinjer. Sjuksköterskorna som deltog i studien uttrycker en 

önskan om att få mer tid för patientkontakt då de nu inte hinner med patientmöten på grund av 

administrativa uppgifter. De påpekar att ju fler administrativa uppgifter som de får desto 

mindre tid får de för patienterna. Detta är något som orsakar en frustration och uppgivenhet 

hos sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna uppger att de har ett stort ansvarsområde genom konsultarbete och genom 

alla egna bedömningar som de gör i sitt dagliga arbete. De anser att det krävs kunskap och 

erfarenhet för att klara av arbetet som sjuksköterska i kommunen. De uppger att det är 

psykiskt påfrestande att arbeta ensam då de inte har någon att bolla med. De har inte något bra 

stöd från jourläkare då de inte vill ringa och konsultera läkaren i onödan.  
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Deltagarna uppger att de ofta bär arbetet med sig hem i tankarna och att de känner av 

kroppsliga stressymtom emellanåt.  

De efterlyser ett bättre samarbete med övriga yrkeskategorier i kommunen för att stärka 

samarbetet och använda teamets resurser till att förbättra vården av patienterna. De menar att 

om alla vet sina uppgifter så kan tiden för diskussioner om vems ansvar en uppgift är minskas 

och på så vis frisätts mer tid till patienterna. 

 

5.2 Resultatdiskussion  

När sjuksköterskorna fick kommunen som huvudman i och med Ädelreformen så bildades en 

ny yrkeskategori. Sjuksköterskorna hade aldrig förut haft kommunen som huvudman och 

detta innebar problem redan från början.23 Från kommunens sida sades det att de i princip inte 

skulle behöva några sjuksköterskor då de pensionärer som bodde på de särskilda boendena i 

princip skulle kunna klara sig själva, när det sedan visade sig vara felaktigt så fanns inga 

riktlinjer och rutiner för sjuksköterskornas arbete. Syftet med Ädelreformen var bra men det 

skapar än idag problem med bemanning, kontinuitet och kompetens.44  

När omorganiseringen skedde med Ädelreformen skulle sjuksköterskorna som var utbildade i 

HSL plötsligt samarbeta med biståndshandläggare och personal utbildade i SoL. Detta 

skapade meningsskiljaktigheter och diskussioner om vems ansvar vissa saker är, detta är 

frågor som fortfarande diskuteras.44 

Sjuksköterskor verksamma inom den kommunala äldrevården har ett stort ansvar då det gäller 

att se till patientens vårdbehov.4 Sjuksköterskan ansvarar ofta för ett stort antal äldre och 

multisjuka människor, ibland med ett stort behov av avancerad vård. 44 De äldre har ofta 

diffusa sjukdomsbilder som är svåra att bedöma4, sjuksköterskan måste förlita sig på sin egen 

kompetens då hon sällan har tillgång till kollegor eller läkare att rådgöra med.44  

Sjuksköterskan är den enda yrkesgruppen som är legitimerad i omvårdnad, detta innebär ett 

tydligt ansvar för omvårdnaden av patienterna. Sjuksköterskan har fyra grundläggande 

ansvarsområden; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.44 

Sjusköterskan ska ha förmåga att utföra arbetsuppgifterna korrekt samt kunna besluta om 

åtgärder samt utvärdera effekt av åtgärden. Sjuksköterskan ska erbjuda vård till patienten, 

anhöriga och allmänheten samt aktivt samarbeta med anhöriga och andra yrkeskategorier.44 På 
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grund av den tidspress som sjuksköterskan arbetar i så kan hon inte aktivt delta i 

omvårdnadsarbetet kring den äldre människan. Hon förlorar då hela grunden i sin yrkesroll 

och kan inte utföra sina arbetsuppgifter i enlighet i vad som finns beskrivet i 

kompetensbeskrivningen.9 

Förväntningarna som finns på sjuksköterskorna är ofta motsägelsefulla. Förväntningarna från 

undersköterskor, enhetschef, biståndshandläggare och läkare är ofta oförenliga i den specifika 

omvårdnadssituationen. Till exempel förväntas sjuksköterskor göra egna bedömningar men är 

samtidigt begränsade i att fatta beslut om vården av patienten. Undersköterskorna vill att 

sjuksköterskan ska se till att patienten får en bra vård samt att möjlighet skapas för att kunna 

ge det lilla extra vid till exempel palliativ vård, sjuksköterskan saknar dock befogenhet att 

besluta om extra personal och dylikt.44 Övriga yrkeskategorier kan uppleva att sjuksköterskan 

lägger sig i överallt i vården och omsorgen, men förklaringen till det kan vara att hon i sin 

utbildning fått lära sig att se till patientens alla fyra dimensioner; den fysiska, psykiska, 

sociala och andliga hälsan. Sjuksköterskan upplever en begränsning i sitt arbete om hon inte 

kan ägna sig åt alla dessa dimensioner. De olika förväntningarna och oförmågan att leva upp 

till förväntningarna leder ofta till känslor av frustration och maktlöshet.20 I föreliggande studie 

framkommer att sjuksköterskorna önskar att deras roll tydliggörs för att alla yrkeskategorier 

ska ha tydliga riktlinjer och alla ska veta vems uppgift en specifik sak är. Juthberg45 visar i sitt 

projekt om samvetsstress att sjuksköterskor upplever stress när de inte kan leva upp till 

förväntningar samt när de inte kunde handla efter sina moraliska övertygelser.46 

Sjuksköterskorna tvingas också ta ställning till och välja mellan sina professionella åtaganden 

och patientens önskan, detta kan skapa etiska dilemman hos sköterskan.47 Det kan även uppstå 

en konflikt mellan vård och patientens självbestämmande och integritet samt mellan 

patientens behov av vård och resurserna inom organisationen.48 I studien framkom att 

sjuksköterskorna känner sig stressade och frustrerade över att inte hinna med patienterna och 

att de på grund av låg bemanning kunde tvingas låta patienter vänta på besök av 

sjuksköterska. 

De saker som sjuksköterskorna i denna studie fokuserar på för att beskriva sin yrkesroll liknar 

till stor del de resultat som framkommit i liknande studier inom ämnet, jfr Westlund och 

Larson samt Josefsson, Sonde och Wahlin. Sjuksköterskorna nämner ensamarbete och 

konsultarbete vilket innebär ett stort personligt ansvar som viktiga faktorer i arbetet. De 
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arbetar gärna i team för att kunna se till patientens helhet, jfr Hansson samt Westlund och 

Larsson. 

Henderson beskriver i sin omvårdnadsteori att människan har en förmåga till 

självbestämmande samt en förmåga att ta ansvar för sina egna beslut. Hon anser att 

omvårdnaden ska vara individinriktad och att patienten har en aktiv och ansvarsfull roll i sin 

vård. Sjuksköterskan ska vara behjälplig och undervisande vid beslut, de beslut som fattas ska 

skrivas ned i en vårdplan. För att kunna ge bästa möjliga vård krävs ett teamarbete.37,38 I 

patientsäkerhetslagen står det att patienter och anhöriga ska uppmuntras till att delta i 

patientsäkerhetsarbetet.8 I studien framkommer att sjuksköterskorna arbetar med olika 

kvalitetssäkringsregister vilket ska leda till att förebygga risker för fall, trycksår och 

undernäring samt förbättra den palliativa vården.49,50 I de olika registren står patienten i fokus 

vilket är i linje med Hendersons omvårdnadsteori, dock är patienter och anhöriga oftast inte 

delaktiga informationsunderlaget vilket strider mot Hendersons teori. Patienter och anhörigas 

inflytande och delaktighet inom den kommunala äldreomsorgen behöver ökas för att kunna 

bedriva en individuell vård och omsorg. Sjuksköterskorna i studien menar att de olika 

administrativa uppgifter med bland annat kvalitetssäkringsregistren tar mycket tid i anspråk 

vilket leder till minskad tid för patienterna. Om patienter och anhöriga fick medverka i 

informationsunderlaget skulle sjuksköterskans patient- och anhörigkontakt öka samtidigt som 

de inbjöds till delaktighet i utformningen av vården. 

 

5.3 Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av sin funktion och 

arbetsuppgifter inom den kommunala äldreomsorgen så kändes det naturligt att använda en 

kvalitativ ansats med deskriptiv design. 

Författaren valde att genomföra två semi-strukturerade fokusgruppsintervjuer där de 

övergripande frågorna utgick från studiens syfte. Valet av intervjuguide föll sig naturligt 

eftersom författaren har erfarenhet från kommunal äldreomsorg och önskade ett innehållsrikt 

material. De övergripande frågorna lät informanterna berätta fritt, de förde själva samtalet 

vidare under hela intervjuerna. Författaren var delaktig genom att bekräfta det som sades med 

korta ja eller nej, följdfrågor hade också kunnat göra författaren delaktig men inga följdfrågor 
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behövdes ställas.42 Ett frågeformulär hade kunnat användas men troligtvis hade inte resultatet 

och informationsflödet blivit lika omfattande då. 

Det var ett visst motstånd och tveksamhet till deltagande i studien, detta berodde till viss del 

på att informanterna upplevde att de inte hade något att tillföra. När intervjuerna påbörjades 

var det dock inga problem med att få alla delaktiga i intervjun eller att hålla samtalet igång. 

Informanterna hade ett stort behov av att prata och samtalen blev innehållsrika. Trots att 

frågorna var övergripande så höll sig grupperna hela tiden inom ämnet och berörde själva 

flera olika faktorer i arbetet som sjuksköterska. 

Författaren noterade samspelet i grupperna under intervjuerna. Endast vid ett tillfälle gick 

åsikterna isär, de olika åsikterna diskuterades med respekt för varandras ståndpunkter. 

De transkriberade texterna lästes igenom och analyserades med hjälp av tematisk kvalitativ 

innehållsanalys med en induktiv ansats.41,42 Resultatet har till viss del diskuterats med 

handledare vilket kan ha lett till en ökad tillförlitlighet.42 Valet av analysmetod gjorde det 

möjligt att granska materialet förutsättningslöst och sedan beskriva det som kom fram i 

texten. Analysen har beskrivits med hjälp av tabeller och detta kan leda till en ökad 

tillförlitlighet.42 Graneheim och Lundman menar att studiens tillförlitlighet stärks om lämpliga 

citat tas med varvid detta har gjorts för att styrka texten.41,42 

Graneheim och Lundman menar att forskarens förförståelse är en viktig del av tolkningen som 

ökar delaktigheten i processen.41,42 En kvalitativ studie kan innebära svårigheter att bevara 

objektiviteten vid tolkningen av innehållsanalysen. Validitet och trovärdighet är av stor 

betydelse för kvalitativ forskning.51 Kvalitativ forskning är en process till att nå en förklaring 

av ett specifikt ämne som bekräftas av andra studier.52 Författaren har erfarenhet av att arbeta 

som sjuksköterska inom den kommunala äldreomsorgen vilket kan ha påverkat 

analysprocessen. Dock har författaren varit noga med att inte väga in egna värderingar eller 

åsikter av arbetet som sjuksköterska i kommunen utan hållit sig till det som framkom under 

intervjuerna.  

Enligt Polit och Beck samt Wibeck så har miljön stor betydelse för vad som kommer fram 

under intervjuerna. En ostörd, hemlik miljö skapar en känsla av trygghet och kontroll varvid 

det kan vara lättare att slappna av och berätta fritt.39,40 Intervjuerna genomfördes i en ostörd 

miljö på en arbetsplats i kommunen. Sjuksköterskorna hade fått gå ifrån sitt arbete men en 



27 
 

kollega tog över deras uppgifter så att de inte skulle behöva känna sig stressade under 

intervjun. 

Studien genomfördes i en liten kommun med liten omsättning av personal. Detta gjorde att 

samtliga informanter kände varandra väl sedan tidigare och de var trygga med varandra. 

Studiens resultat kan ha påverkats av interaktionen i gruppen då en mindre homogen grupp 

hade kunnat ge information ur flera olika synvinklar. Resultatet av studien speglar 

sjuksköterskans syn på sin funktion och arbetsuppgifter i den aktuella kommunen. Att 

genomföra studien i en annan kommun kan leda till ett annat resultat. Dock är studiens 

resultat direkt jämförbart med liknande studier som genomförts i ämnet i andra kommuner, jfr 

Hansson samt Josefsson, Sonde och Robins Wallin samt Westlund och Larsson samt 

Josefsson. 

Då studien har ett fåtal informanter vilket ger ett litet underlag så kan urvalet göt att det är 

svårt att uppnå tillförlitlighet och trovärdighet.40 Studiens trovärdighet ökar genom att 

resultatet kan styrkas med referenser från andra studier. Författaren kan dock inte trots detta 

samt att citat använts i texten framhålla resultatet som tillförlitligt, trovärdigt eller överförbart 

till sjuksköterskor i andra kommuner. För att säkerställa resultatet och göra resultatet 

trovärdigare och mer tillförlitligt bör en liknande studie genomföras i större omfattning med 

deltagare från olika kommuner i landet representerade.40 

Då flera studier visar samma resultat av sjuksköterskans arbete inom den kommunala 

äldreomsorgen borde framtida forskning inom området rikta in sig på vad som kan göras för 

att förändra och förstärka sjuksköterskans roll i kommunen. 

 

5.4 Allmän diskussion  

Tidigare studier inom området visar på att sjuksköterskan i kommunens äldreomsorg har ett 

stort ansvar för sina arbetsuppgifter och bedömningar samt att det saknas tydliga riktlinjer och 

rutiner för arbetsuppgifterna.4,5,23,44 Trots att vissa av dessa studier är mer än tio år gamla så är 

visar resultatet på liknande problem då som nu. Vad är det som gör att ingenting har gjorts för 

att förstärka sjuksköterskan roll i kommunen under dessa år? Häggström visar i sin studie att 

genom handledning och utbildning av personalen så kan deras förmåga att behärska sin 

arbetssituation öka.53 Handledning och utbildning bör ingå i vardagen för sjuksköterskor inom 

den kommunala äldrevården för att de ska få stöd av varandra i sin yrkesutövning. 
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Några av informanterna har efter intervjuerna sökt upp författaren och påtalat att de tyckte att 

de var skönt att få prata om sin situation. De upplevde att det kändes lättare sedan de 

diskuterat med sina kollegor under intervjun och då fått insikt i att andra upplever yrket 

likadant som de gör.  

Sjuksköterskor är legitimerade i omvårdnad men som arbetssituationen är nu så ägnas allt 

mindre tid åt patienten och allt mer tid åt administrativa uppgifter. I en kartläggning i Kils 

kommun visar det sig att sjuksköterskorna endast ägnar 14 % av sin arbetstid åt specifika 

omvårdnadsuppgifter, övrig tid ägnas åt kontakter, dokumentation och planering.54 Meranius 

har i sin avhandling påvisat att äldre multisjuka människor upplever att de förlorar sin 

självständighet när de har flyttat till ett särskilt boende, särskilt om boendet innebär att de bor 

på en arbetsplats och då på vårdarnas villkor.55 Om sjuksköterskans uppgifter 

omstrukturerades så att hennes huvudsakliga uppgift var omvårdnad på patientens villkor 

skulle det i förlängningen innebära en bättre och personligare äldrevård på de äldres villkor 

med deras behov av omvårdnad i fokus. 

 

SLUTSATS 

Att arbeta som sjuksköterska inom kommunal äldreomsorg kräver kunskap, självständighet, 

flexibilitet samt förmåga att prioritera. De ska kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut 

samt göra egna bedömningar. Sjuksköterskorna har ett stort eget ansvar för patienterna och 

för sina arbetsuppgifter.  

Studien belyser hur sjuksköterskan upplever sin yrkesroll i den kommunala äldreomsorgen 

och genom att visa resultatet för chefer och beslutsfattare inom kommunen så kan 

sjuksköterskans område tydliggöras och en ökad förståelse för yrket kan skapas. Ytterligare 

studier där fler kommuner medverkar bör genomföras för att slutsatser ska kunna dras 

angående yrkesrollen. Då denna studie uppvisar liknande resultat och brister som för tio år 

sedan bör ämnet tas upp och åtgärder sättas in för att förändra kommunsjuksköterskans 

arbetssituation. 
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