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Sammanfattning 

Denna studies Syfte var att beskriva hur omvårdnadspersonal och sjuksköterskor på två 

särskilda boenden i en kommun i Mellansverige uppfattar sin egen och varandras yrkesroll, 

däribland uppfattningen av sjuksköterskors ledarskap. Detta syfte har speglats utifrån 

designen kvalitativ ansats där resultatet är övergripande beskrivande och Metoden för studien 

var halvstrukturerade, ämnesfokuserade intervjuer som analyserats genom kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet som framkommer i studien var att rollerna är svåra att definiera, de 

generella beskrivningarna är att sjuksköterskans ansvar ligger i det sjuka och förebygga 

ohälsa samt att omvårdnadspersonalens huvudansvar vilar i den basala omvårdnaden men 

båda yrkesgrupperna anser sig dela det preventiva arbetet, omvårdnadsteknik är 

omvårdnadspersonalens arbetsuppgift - men anses valbar och förväntningarna på respektive 

yrkesgrupp skiljer sig. Varken sjuksköterska eller omvårdnadspersonal anser att 

sjuksköterskan har några specifika uppgifter som ledare utöver att de ska fungera som 

handledare och stå för kompetenshöjning på avdelningen, däremot framkommer åsikter om att 

det finns en naturlig ledarroll inom den medicinska vården vid specifika situationer. Slutsatser 

i studien var att sjuksköterskorna uppvisar bredare kunskap om arbetsuppgifterna inom 

yrkesrollerna än vad omvårdnadspersonalen gör, förväntningarna på varandras 

ansvarsområden skiljer sig och båda grupperna verkar ovetandes om ansvaret sjuksköterskor 

har i ledanderollen. 

Nyckelord: Sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsroll, ledarskap, äldrevård 
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Abstract  

The aim of this study was to describe how health care assistants and registered nurses 

perceive their own and each other’s work roles and also how they perceived registered nurses 

role as a leader. A qualitative descriptive design was used. The used method was semi-

structured, topic-focused interviews that were analyzed through qualitative content analysis. 

The result of the study shows that it was difficult to define respectively work role, the general 

description is that the registered nurses responsibility lies within the area of diseases and 

prevention of illness. The health care assistant’s main responsibility is in the area of basic 

nursing care and also technical care, but both occupational groups considered preventive work 

as a shared responsibility and the expectations on respectively occupational group differ. 

Neither the registered nurses nor the healthcare assistants considered registered nurses as a 

leader, except in the role of a mentor and the responsibility to increase competence within the 

healthcare assistants group when needed. But it was found that registered nurse have a natural 

role as a leader regarding the medical care in specific situations. The conclusions of the study 

was that the registered nurses has a broader knowledge of the work tasks within the work role 

of the two professions compared to the health care assistants, the expectations of each other’s 

responsibilities differ and both groups seem unaware of the leading role that is incorporated in 

registered nurses responsibility.   

Keywords: Registered nurse, health care assistant, work role, leadership, elderly care 
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Introduktion 

 

I kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005) ska 

sjuksköterskan utifrån patientbehov leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet 

utifrån arbetsgruppens kompetenser samt följa upp och utvärdera insatserna. Sjuksköterskan 

ska även verka för adekvat informationsöverföring och samverkan för att uppnå kontinuitet, 

effektivitet och kvalitet. Denna kompetensbeskrivning är vad författarna ser som 

grundläggande i sjuksköterskans roll/yrkesroll. Gällande sjuksköterskans ledarskap definierar 

Jacobsen och Thorsvik (2002) att leda innebär att motivera, att ha och förmedla visioner, 

förändra och skapa engagemang. 

Omvårdnadspersonal  

Ansvaret att ge omvårdnad till äldre i Sverige delas mellan sjuksköterskor och 

omvårdnadspersonal men studier visar att det samarbetet inte alltid fungerar (Karlsson et al 

2009). Omvårdnadspersonalens arbete grundar sig i Socialtjänstlagen (2001:453 ) (SoL) där 

värdegrunden i 5 kap 4§ Lag: 2010:427 lyder ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas 

på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”. 

Funktionsbeskrivningen för omvårdnadspersonal (opublicerad) anställda i en kommun i 

Mellansverige framtagen av Socialtjänsten i samma kommun 2007-10-01 finner att 

omvårdnadspersonalen är underställd chefen för enheten. Omvårdnadspersonalen skall vara 

uppmärksam på förändringar i vårdtagarens situation samt rapportera och dokumentera dem. 

Omvårdnadspersonalen skall även arbeta rehabiliterande och ha ett professionellt 

förhållningssätt i bemötandet med vårdtagare, de ska samverka inom sin egen och mellan 

arbetsgrupper samt aktivt påtala åtgärder, fel och brister i verksamheten. 

Särskilt boende 

I Sverige idag bor äldre i behov av hjälp och stöd på särskilt boende (SÄBO). Sjuksköterskor 

uppfattar att det krävs kunskap och erfarenhet från flera omvårdnadsområden samt att det 

förväntas finnas en bredare kompetens bland sjuksköterskor inom äldreomsorgen, då de 

arbetar utan närhet till läkare (Karlsson et al. 2009). Ansvaret för omhändertagandet av äldre 

personer i behov av hjälp blev kommunens uppgift i och med ädelreformen som trädde i kraft 

1992, de så kallade sjukhemmen lades ner vilket innebar att kommunen fick ett samlat ansvar 

för hälso- och sjukvården för personer över 65 år. De nyutvecklade SÄBO skulle präglas av 
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en interaktion mellan det sociala och det medicinska där fokus skulle läggas till största del på 

den sociala delen i äldrevården, personal på SÄBO är därför fortfarande ålagda att bedriva 

hälso- och sjukvård utan att arbeta vid en sjukvårdsinrättning (Tunedal & Fagerberg 2001). 

En norsk studie påtalar svårigheter inom äldrevården där populationen av äldre som bor på 

boenden blir allt sjukare och högre krav ställs på utbildad personal. De etiska aspekterna som 

uppkommer i samband med att vårda personer i livets slutskede är svåra för sjuksköterskan att 

hantera på egen hand vilket ofta resulterar i att de äldre forslas mellan SÄBO och sjukhus i 

allt högre utsträckning (Dreyer et al 2011). 

Sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet och dess påverkan på omvårdnadspersonalen 

En studie gjord i England beskriver att sjuksköterskornas yrkesroll genomgår en förändring 

vilket ger dem mindre patientkontakt samt att omvårdnadspersonalen får mer ansvar i den 

dagliga vården. Klyftan ökar mellan sjuksköterska och omvårdnadspersonal då 

sjuksköterskans uppgifter blir mer tekniska och begreppet sjuksköterska blir allt svårare att 

definiera (Pearcey 2008). Spilsbury och Myer (2004) beskriver i sin studie att förändringen av 

sjuksköterskerollen påverkar omvårdnadspersonalen då sjuksköterskan blir tvungen att lämna 

över den grundläggande vården av patienter till dem. I deras studie återfinns mönster av god 

användning, felanvändning och icke-användning av omvårdnadspersonal, bland annat 

uppfattade omvårdnadspersonalen att deras kompetens inte används samtidigt som de fick 

utföra arbetsuppgifter som de inte är utbildade för.  Vidare visar en studie av Thornley (2000) 

att omvårdnadspersonalens verkliga kunskaper och kompetens måste omvärderas samt att en 

debatt pågår om vad sjusköterskans roll egentligen är. Gällande ledarskap har Karlsson et al. 

(2009) påvisat i sin studie att sjuksköterskor inte anser sig vara ledare samt att det inte finns 

klara gränser mellan yrkesgruppernas arbetsuppgifter. Det gör det svårt att prioritera de egna 

uppgifterna på ett bra sätt vilket leder till tidsbrist och i sin tur stress. Bjärkström (2008) 

beskriver att sjuksköterskor skattar sig lågt i rollen som ledare både under utbildningen och 

efter att de arbetat fem år inom yrket.  

Omvårdnadspersonalens yrkesroll  

I England för 16 år sedan skrevs en generell rollbeskrivning för omvårdnadspersonal där deras 

arbetsuppgifter definierades som allt kring patienten samt att sjuksköterskan skulle ägna sig 

helt och hållet till direkt patientomvårdnad. Det betyder att omvårdnadspersonalens roll till en 

början gick ut på att bland annat sköta hushållssysslor och svara i telefonen. 14 år senare är 



 

Sjuksköterskors och omvårdnadspersonals uppfattning av respektive 

arbetsroll, däribland sjuksköterskans ledande roll 
8 

 

denna definition föråldrad och gäller ej för yrkesgruppen. På grund av nedskärningar i 

sjuksköterskegrupper samt ökat skrivbordsarbete har omvårdnadspersonal fått allt större 

ansvar i omvårdnadsarbetet. De anser att de grundläggande delarna som hushållssysslor inte 

längre hör till arbetsuppgifterna och tar tid ifrån den direkta omvårdnaden de utför (Mckenna 

et al 2004). Det framkommer i en studie av Perry et al (2003) att det blir allt viktigare att 

särskilja yrkesrollerna sjuksköterska och omvårdnadspersonal då dess arbetsuppgifter inom 

äldrevård lätt överlappar varandra. Denna överlappning skapar dessutom förvirring angående 

respektive ansvarsområden. Barker et al (1995) hävdar att definitionen av omvårdnad 

uppfattas som otydlig då omsorg definieras som kärnan i omvårdnad men även som kärnan i 

andra sociala arbeten, vilket enligt de nämnda författarna ej ska vara möjligt vid en tydlig 

begreppsdefinition. 

Problemformulering 

Som påvisats finns en del forskning om hur omvårdnadspersonal och sjuksköterskor skattar 

sin egen yrkesroll och vad dessa yrkesroller innebär. Däremot är forskningen ej uttömmande 

gällande sjuksköterskors och omvårdnadspersonals uppfattning av deras respektive roller på 

arbetsplatsen samt sjuksköterskans ledande roll inom omvårdnaden, vilket ger ett område i 

behov av vidare forskning. Det är av betydelse att belysa hur sjuksköterskans ledande roll ser 

ut i verkligheten och hur uppfattningen av den egna och varandras yrkesroll ser ut, då 

förståelse och samarbete yrkesgrupperna emellan säkerställer god omvårdnad på särskilt 

boende. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien var att beskriva hur omvårdnadspersonal och sjuksköterskor, på två 

särskilda boenden (SÄBO), uppfattar sin egen och varandras ansvarsområden inom varderas 

yrkesroll, däribland uppfattningen om sjuksköterskors ledarskap.  

Vad uppfattar/anser sjuksköterskan innefattar omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter och 

ansvar utifrån yrkesrollen  

Vad uppfattar/anser omvårdnadspersonalen innefattar sjuksköterskans arbetsuppgifter och 

ansvar utifrån yrkesrollen 

Vilken uppfattning har de båda yrkesgrupperna av sjuksköterskans ansvar att arbeta som en 

ledare i omvårdnadsarbetet  
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Metod 

Design 

Studien har en kvalitativ ansats där resultatet är övergripande beskrivande (Forsberg och 

Wengström 2008, Polit & Beck 2008). 

 

Undersökningsgrupp och Urvalsmetod  

Undersökningsgruppen bestod av fem sjuksköterskor och fem omvårdnadspersonal fördelat 

på två SÄBO. Inklusionskriterierna för omvårdnadspersonalen var 

vårdutbildning/undersköterskeutbildning likställd med omvårdnadspersonalskompetens och 

fast anställning och för sjuksköterskorna legitimation och fast anställning. För att spegla 

yrkesgrupperna skulle informanterna vara kvinnor och ha en viss spridning av 

yrkeserfarenhet. Samtlig personal på de två utvalda boendena tillfrågades om frivilligt 

deltagande i studien. Av de som visat intresse genom att tacka ja till medverkan och svarat på 

bakgrundsfrågor gjordes ett ändamålsenligt urval. Bland dem med liknande bakgrundsdata 

gjordes en lottning med syfte att inkludera informanter med varierande erfarenheter. 

Bakgrundsfrågan angående härkomst var relevant vid möjligheten att välja deltagare med 

olika härkomst (Polit & Beck 2008). Se bakgrundinformation i Tabell 1. Bortfall hanterades ej 

under studien då inga informanter drog sig ur, information om de informanter som tackade nej 

samlades ej in. De fem personer som tackat ja men ej intervjuades kontaktades inte, endast de 

som lottades fram för medverkan kontaktades. 

Tabell 1. Beskrivning av bakgrundsinformation om sjuksköterskegruppen och omvårdnadspersonalen 

Personal 

Grupp 

Kön Ålder 
*medelvärde 
**median 

 

Antal år  

inom 

vården 
(medelvärde) 

Anställning Utbildning 

Sjuk-

sköterska 

Alla 

var 

kvinnor 

36-58 
*47,2 
**54 

17-39 
(28,8) 

Fast 

anställning 

1 grundläggande 

sjuksköterskeutbildning  

3 specialist 

sjuksköterskeprogrammet 

inriktning distrikt 

1 grundläggande sjuksköterske- 

utbildning med extra kurs i 

geriatrik 

Omvårdna

ds 

personal 

Alla 

var 

kvinnor 

41-63 
*51,4 

**48 

18-45 
(29,8) 

Fast 

Anställning 

2 undersköterskeutbildning 

1 omvårdnadsutbildning 

2 vårdbiträdesutbildning med 

reell kompetens 
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Datainsamlingsmetod  

Forskningen har bestått av halvstrukturerade, ämnesfokuserade intervjuerna som anger 

ämnesområdet och har en fri struktur (Forsberg & Wengström 2008). Intervjuguiden innehöll 

tre huvudfrågor som gav utrymme för beskrivning av vardera yrkesgrupps syn på den egna 

samt den andre yrkesgruppens arbetsuppgifter inom området omvårdnad. Samt en fråga om 

hur de ser på och uppfattar sjuksköterskan som arbetsledare i omvårdnadsarbetet kring 

kunden. Huvudfrågorna var; vad anser du är dina arbetsuppgifter kring era kunder? Vad anser 

du är omvårdnadspersonalens/sjuksköterskans arbetsuppgifter kring era kunder? Hur ser du på 

sjuksköterskan som ledare kring era kunder? Efter respektive arbetsuppgiftsspecifik fråga 

följde följdfrågor vilka försäkrade att varje intervjuperson berörde övergripande delar av vad 

omvårdnad innefattar. Definitionen av omvårdnad baserades på Funktionsbeskrivningarna för 

respektive yrke, innehållande omvårdnadstekniska delar som venprovtagning och 

blodtryckskontroll och övergripande omvårdnad i direkt kontakt med kund. Intervjuerna 

inleddes med bakgrundsfrågor angående ålder, utbildning hur länge informanten arbetat inom 

vården samt härkomst, dessa frågor ställdes av samma författare vid varje intervju. Därefter 

påbörjades intervjuerna utifrån intervjuguiden, då författarna hade som mål att ställa varannan 

fråga till intervjupersonen. Intervjuerna utfördes under de två första veckorna i september 

2011. Intervjuerna pågick mellan 17 och 25 minuter och spelades in digitalt.  

 

Tillvägagångssätt 

Verksamhetschefen i kommunen tillfrågades och godkände utförandet av studien på de två 

boenden som valts ut av författarna. Därefter delades ett formulär med förfrågan om 

deltagande och tillhörande informationsbrev ut på varje avdelning vid respektive särskilt 

boende. All personal ombads fylla i samtycke till frivilligt deltagande och därefter fylla i 

bakgrundfrågorna. Då intresset för studien visade sig vara lågt vid detta tillfälle, förlängdes 

tiden för anmälan och ytterligare ett informationsbrev gick ut till personalen. Av de som 

tackat ja till medverkan och svarat på bakgrundsfrågor gjordes ett ändamålsenligt urval. Bland 

dem med liknande bakgrundsdata gjordes en lottning med syfte att inkludera informanter med 

varierande erfarenheter. Vid samtycke om deltagande i studien ombads informanterna ge 

förslag på lämplig tidpunkt för intervju. Informanterna kontaktades via telefon och fick själva 

vara med och bestämma lämplig tid för intervju. De exkluderade kontaktades inte alls. 

Intervjuerna utfördes under hösten på respektive boende under informantens arbetstid. 

Tidpunkt för intervjun valdes av intervjupersonen själv för ge god tid till intervjun. Vid 
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intervjutillfället valde intervjupersonen i samråd med forskarna ut ett rum där intervjun kunde 

fortlöpa ostört.  

 

Dataanalys 

Metoden för analys av data har varit kvalitativ innehållsanalys, se exempel i tabell 2 (Forsberg 

& Wengström 2003). Författarna inhämtade gemensamt analysenheten i form av intervjuer på 

två särskilda boenden i en kommun i Mellansverige. Författarna transkriberade fem intervjuer 

var, ord för ord, vilka lästes igenom flertalet gånger av båda författarna för att få en 

övergipande förståelse för innehållet. Därefter arbetade författarna gemensamt med resterande 

delar av analysen. Författarna markerade meningsbärande enheter som innehöll ord, meningar 

eller paragrafer med aspekter som genom innehåll eller sammanhang relaterade till varandra 

och syftet med studien. Dessa kondenserades vilket innebär att korta ner och bibehålla 

innebörden. Kondensaten delades upp i innehållsområden som överensstämde med 

frågeställningarna för intervjun. Inga subkategorier framkom i analysen. Sedan kodades dessa 

vilket innebar att koden, kort och koncis, skall beskriva och tolka på en högre logisk nivå. 

Slutligen genom att jämföra koderna mellan varandra för att hitta likheter och skillnader 

kategoriserades de. Inom kategorierna gjordes en jämförelse så att kategorierna bestod av 

liknande innehåll som tillsammans bildade ett sammanhang, vilket är kärnan i kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004). 

Tabell 2. Exempel på kvalitativ innehållsanalys, intervju med omvårdnadspersonal och sjuksköterskor 

Meningsbärande enhet  Kondensat Kod Kategori 

 joo de får man ju titta om dom aa ja 

precis som om dom, jah har nån liksom 

kanske rodnad på ryggen.. på skinkorna 

om de har bliv, håller på å bli nå 

sår(betonat) eller mm svullnader tittar 

man ju efter å.. man märker ju direkt 

också på ögonen( betonat) å allting om 

de e, om de e någonting som är fel 

Man får titta 

om som har 

någon rodnad, 

sår eller 

svullnad. 

Hel 

hudkostym 

God hygien, 

nutrition och den 

kliniska blicken 

Det ska vara helt medvetna om hela 

tiden, (mm)och även preventivt, det här 

fallolyckor och så, å tänka, det ska ju 

sitta i ryggmärgen, det ska ju inte 

behöva va så att dom ropar på 

sköterskan på en  gång, utan tänka själv 

å 

 De ska tänka 

själva 

angående 

preventivt 

arbete och att 

se hela 

människan 

Helhetssyn 

och 

preventivt 

arbete 

 Ta vara på 

omvårdnads-

personalens goda 

kunskaper om 

kunden samt 

stärka deras 

samarbete i 

gruppen. 
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Forskningsetiska överväganden  

Forskningen utfördes med en kvalitativ ansats (Forsberg & Wengström, 2003) genom 

intervjuer med personal på äldreboenden i en mindre kommun i Mellansverige. En förfrågan 

till verksamhetschef gjordes och men ingen ansökan till forskningsetiska rådet gjordes då 

patienter och anhöriga ej medverkar i studien. Informationsbrevet utformades efter de etiska 

principerna från Sykepleiernes Samarbeide i Norden (2003). Innan intervjuerna informerades 

samtliga informanter skriftligt och muntligt att deltagandet var frivilligt och närhelst kunde 

avbrytas. För att värna om den personliga integriteten garanterades informanterna att all 

information hanterades konfidentiellt. All information om och från informanterna som kunde 

identifiera dem, såsom namn på avdelningen och personuppgifter, uteslöts från intervjuerna i 

enlighet med de etiska principerna från Sykepleiernes Samarbeide i Norden (2003). 

Författarna informerade att intervjuerna spelades in på ljudfil och att filerna skulle raderas 

efter studiens slut. De enda som hade tillgång till inspelat material var författarna, handledare 

och examinator. Författarna informerade även att informanterna var välkomna att ta del av 

studien efter färdigställande.  

 

Resultat 

Omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter Sjuksköterskans arbetsuppgifter 
 

Ur sjuksköterskans 

 perspektiv 

 

Ur omvårdnads-

personalens 

perspektiv 

 

Ur sjuksköterskans 

 perspektiv 

 

Ur omvårdnads-

personalens 

perspektiv 

Kategorier Kategorier Kategorier Kategorier 
 

Preventivt arbete förbises 

på grund av hushållsarbete 

 

Att självständigt verkställa 

mål, beslut och utföra 

tjänster till sjuksköterskan 

 

Klinisk blick, helhetsbild 

och kommunikation  

 

Omvårdnadsteknik en 

tvetydlig arbetsuppgift 

 

 

 

Vara representant 

och genom den 

kliniska blicken se 

till välmående, 

hygien och nutrition 

 

Administrativa 

arbetsuppgifter tar tid 

från kunden 

 

Omvårdnadstekniska 

uppgifter utförs vid 

intresse 

 
Förebygga ohälsa, 

utföra omvårdnads-

tekniska delar 

 

Handledning och 

medicinskt ledarskap 

 

 

 
Sjuksköterskan gör 

det som 

omvårdnads-

personalen inte 

hade kunskap i 

samt agera som 

stöd 

 

Ledande roll när 

situationen kräver 

det  

 

Dokumentation 

och teamkänsla 

Figur 1: Överblick av resultatets huvudrubriker och kategorier. 
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Som figur 1 visar belyses resultatet utifrån en uppdelning av sjuksköterskors och 

omvårdnadspersonals uppfattningar utifrån de huvudfrågor som använts i intervjuerna och 

under varje huvudrubrik följer tillhörande kategorier som framkommit i analysprocessen. 

Först presenteras synen på omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter, i ordningen 

sjuksköterskans uppfattningar följt av omvårdnadspersonalens uppfattning. Därefter följer 

uppfattningen av sjuksköterskans arbetsuppgifter samt synen på ledarskapet utifrån 

sjuksköterskans syn och sedan omvårdnadspersonalens uppfattning. Resultatet kommer att 

efter varje stycke styrkas med citat ifrån informanterna. Citaten i resultatdelen representerar 

samtliga informanter i studien, citaten är onumrerade för att ytterligare skydda informanternas 

identitet. 

Omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter: Sjuksköterskans perspektiv 

 

I följande resultatdel belyses kategorierna tillhörandes sjuksköterskors uppfattningar om 

omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter i omvårdnadsarbetet, vilket styrks av citat från 

informanterna.  

Preventivt arbete förbises på grund av hushållsarbete 

Förutom den basala omvårdnaden, ADL och anhörigkontakt såg sjuksköterskegruppen det 

preventiva arbetet, att förebygga ohälsa, som en viktig del i omvårdnadspersonalens arbete. I 

detta arbete ingick välbefinnande och att känna trygghet för att upprätthålla en gynnsam 

vardagssituation. Men ofta förbisågs dessa uppgifter av hushållssysslor vilket 

sjuksköterskorna ansåg felaktigt. Sjuksköterskorna ansåg att omvårdnadspersonalens 

preventiva arbete skulle utföras självständigt och att sjuksköterskan skulle konsulteras vid 

behov.  

 

”...det är ju inte bara kanske mat och hygien och så utan det önskvärda är ju att man får, att 

dom får känna trygghet överhuvudtaget och aktivering och så, utevistelse och sådana bitar 

också det här vardagliga då att det blir en så bra vardag som möjligt för pensionärerna...” 

”...att dom lägger mer tid på kunden och tar bort det från det här med städning och 

hushållsarbete...”  
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Att självständigt verkställa mål, beslut och utföra tjänster till sjuksköterskan 

 

Sjuksköterskorna berättar att omvårdnadspersonalen arbetar utifrån socialtjänstlagen(SoL), 

verkställer biståndsbeslutet samt arbetar utifrån mål och riktlinjer för respektive kund i och 

med upprättandet av genomförandeplanen. De har även i uppgift att assistera sjuksköterskan i 

det preventiva arbetet. Flera av omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter uppfattades utföras 

som en tjänst till sjuksköterskan och inte som en självklar del i arbetet för 

omvårdnadspersonalen. Sjuksköterskorna ansåg att aktivering vara en viktig del, det 

förebygger ohälsa och ofta kan det ge minskat intag av läkemedel. Aktiveringen ansågs därför 

vara vikigare att utföra än andra arbetsuppgifter som omvårdnadstekniska delar i form av 

bland annat provtagning och blodtryckskontroller. 

 

”...och sen är det väl ja självklart så vill man ju att de ska ta det här med prover, blodtryck 

och allt vad det är men viktigast egentligen är att de får komma ut och aktiveras på ett annat 

sätt för det påverkar ju jätte mycket resultatet för oss då, man kanske kan ta bort läkemedel 

om någon får komma ut varje dag...” 

 

Klinisk blick, helhetsbild och kommunikation  

Sjuksköterskorna uppfattade att kontakten mellan yrkesgrupperna sker där 

omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter anses sluta och istället går över till sjuksköterskans. 

Sjuksköterskorna ansåg att omvårdnadspersonalen har en bra klinisk blick i arbetet. Det fanns 

en önskan om att kommunikationen mellan de anställda på avdelningarna skall förbättras, att 

omvårdnadspersonalen skapar en helhetsbild kring kunden före kontakt med sjuksköterskan 

för att underlätta och effektivisera arbetet.  Gott samarbete var av stor vikt och ansvaret ligger 

hos båda yrkesgrupperna att ha en god rapportering kring kundens situation. För att förbättra 

detta önskade sjuksköterskorna att omvårdnadspersonalen skulle inkluderas mer i teamarbetet. 

”...man skulle önska ibland då att omvårdnadspersonalen pratar ihop sig mer, att dom har en 

samlad bild av kunden så att inte en ringer en dag och tycker och en ringer nästa dag och 

tycker, att dom samlar ihop och försöker ha en samlad bild så att man inte startar igång en 

massa åtgärder till en massa som egentligen inte alla tycker..."  

”...sen tror jag nästa steg skulle jag önska att man fick till några slags teamträffar med rehab 

för vi har ju som sagt mycket riskbedömningar...”
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Omvårdnadsteknik  en tvetydlig arbetsuppgift 

Sjuksköterskegruppen anser att omvårdnadstekniska uppgifter hör till omvårdnadspersonalens 

arbetsuppgifter. Uppgifter som provtagning, blodtryckskontroller, temperaturkontroll och 

okomplicerade såromläggningar ingår i deras utbildning. Samtidigt anser sjuksköterskorna att 

omvårdnadsteknik är en liten del av omvårdnadspersonalens ansvarsområde där den direkta 

omvårdnaden, att tillgodose grundläggande behov, hade högsta prioritet. Sjuksköterskorna 

uppfattar en ovilja bland omvårdnadspersonalen att utföra omvårdnadstekniska uppgifter 

vilket de känner sig tvungna att respektera. Sjuksköterskorna har under lång tid tagit över 

dessa uppgifter vilket hos omvårdnadspersonalen nu gett bristande kunskap kring 

genomförandet. Problematiken kring oviljan hos omvårdnadspersonalen förminskas då 

fortbildningen av personalen i omvårdnadstekniska uppgifter ger extraarbete för 

sjuksköterskorna.  

 

”...är dom undersköterskor då, då har dom ju fått utbildning i detta också, det är ju kunskap 

som dom ska få nyttja också...” 

”...Ja, det känns fel att tvinga någon, som absolut inte vill, man kan ju inte tvinga till en 

medicindelegering till exempel, men det här ingår ju i deras uppgifter...” 

 

Omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter:  Omvårdnadspersonalens perspektiv 

 
I följande resultatdel belyses kategorierna tillhörandes omvårdnadspersonals uppfattningar om 

de egna arbetsuppgifterna i omvårdnadsarbetet, vilket styrks av citat från informanterna.  

Vara representant och genom den kliniska blicken se till välmående, hygien och nutrition  

Omvårdnadspersonalen anser att de viktigaste delarna i sitt arbete är att upprätthålla god 

hygien hos kunden, tillgodose välmående i vardagen samt arbeta för en meningsfull tillvaro. 

Aktiviteter och aktivering i form av utevistelser och motion är något som hör till för att uppnå 

målet med välmående men det utförs i mån av tid. Även nutrition, känslomässigt stöd, 

företräda de dementas rättigheter, den kliniska blicken, kontrollera hudkostymen samt att 

scanna av kunden för att se vad denne behöver ingår i helhetssynen och den kliniska blicken i 

det preventiva arbetet. Omvårdnadspersonalen betraktar kontakten med sjuksköterskan samt 

kontakten med andra yrkesgrupper så som rehabiliteringspersonal som en betydande 

arbetsuppgift. 
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”...genom att vi jobbar med dementa så tycker jag att jag är någon slags facklig representant 

för dom dementa, ska genom att dom inte kan uttrycka sig många gånger i ord liksom, så är 

det min uppgift att scanna av vad dom behöver...”  

”...också ska dom väl helst ta det lite lugnt då efter middagen kanske gå ut eller någonting, 

fast det har vi sällan tid med nu...”  

 

Administrativa arbetsuppgifter tar tid från kunden  

Det ökade datoranvändandet och den kontinuerliga dokumentationen tar allt mer tid ifrån 

kunden. Det påverkar kommunikationen mellan yrkesgrupperna negativt, rapporteringen och 

samtalen minskar och informationsöverlämning sker via datorn. Men även beställningar av 

varor samt att se till att ruljansen på avdelningen, beställningar och hushållssysslor, fungerar 

på ett tillfredsställande sätt anses vara tidskrävande uppgifter som påverkar kundens 

omvårdnad. Men då det anses höra till arbetsuppgifterna för omvårdnadspersonalen är detta 

inget som kan förbises.  

”... sen kontakten med sköterskan om det blir någonting utöver det normala...”  

”...det går ju ut på att man hela tiden ska skriva, man måste hela tiden, man ska inte kunna 

prata med varandra, kontakten vi har oss emellan den försvinner, det kan jag inte förstå...” 

 

Omvårdnadstekniska uppgifter utförs vid intresse 

Omvårdnadspersonalen anser att de omvårdnadstekniska arbetsuppgifter som tillhör dem är 

okomplicerade såromläggningar, sondmatning, temperaturtagning, provtagningar, 

blodtryckskontroller samt medicinering och medicindelning efter delegering av 

sjuksköterskan. Men övergripande fanns en negativ inställning till dessa omvårdnadstekniska 

uppgifter, speciellt venprovtagning. Dessa arbetsuppgifter utfördes endast av 

omvårdnadspersonal som var intresserad av dem. Omvårdnadspersonalen uppfattade 

utförandet av omvårdnadstekniska uppgifter som en tjänst till sjuksköterskan, för att 

sjuksköterskorna vill slippa göra uppgiften själva.  

 

”...idag tycker jag nog att det har blivit så att det är en tjänst jag gör för sköterskan faktiskt.. 

det tycker jag...”  

”...kommer sköterskorna ner så okej, nog kan dom ta prover, vissa saker utan att dom lämnar 

över det på oss bara för att slippa själv, för att vi ska ha det...”
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Sjuksköterskans arbetsuppgifter:  Sjuksköterskans perspektiv 

I följande resultatdel belyses kategorierna tillhörandes sjuksköterskors uppfattningar om sina 

egna arbetsuppgifter och ledande roll i omvårdnadsarbetet, vilket styrks av citat från 

informanterna.  

Förebygga ohälsa och utföra omvårdnadstekniska delar  

Sjuksköterskans ansåg att deras centrala arbetsuppgift var att arbeta utifrån hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). Att hantera hälso- och sjukvårdsuppgifter kring kunden vilket 

definierades som omvårdnad vid sjukdom samt att förebygga ohälsa. Helhetssynen var en 

viktig del i arbetet vilken erhölls via omvårdnadspersonalens kunskap om kunden och olika 

riskbedömningar. Sjuksköterskan ska följa ordinationer, utvärdera åtgärder i hälsofrämjande 

syfte samt ha kontakt med anhöriga. Sjuksköterskans omvårdnadstekniska delar var 

katetersättning av män, PEG-sond samt handhavande av porth-a-cath. Sjuksköterskorna tyckte 

att dokumentation och skrivbordsarbete har ökat under åren och att det är arbete som inte 

syns. 

”...våra viktigaste arbetsuppgifter det är väl hälso- och sjukvårdsfrågorna, alla hälso- och 

sjukvårdsfrågor kring kunderna, sen är det väl att vi ska ha en helhetssyn för att ge den bästa 

omvårdnaden då...”  

 

Handledning och medicinskt ledarskap 

Sjuksköterskorna kände sig inte som en ledare men yrkesrollen innebar en naturligt 

arbetsledande roll vid hälsoförändringar. Förväntningarna på ledarskap växte vid hög 

vårdtyngd och när enhetschefen var frånvarande. Sjuksköterskorna såg enhetschefen som 

arbetsledande i frågor kring SoL, då de hälso- och sjukvårdsbundna delarna är 

sjuksköterskans ansvar. Istället för arbetsledare ansågs det viktigt att agera handledare till 

omvårdnadspersonalen i det dagliga arbetet och se över vilka delar som behöver utvecklas. 

Men verkligheten var att omvårdnadspersonalen bad om information i motsats till att 

sjuksköterskan gav den vid behov. Gällande omvårdnadsteknik tyckte sjuksköterskorna att det 

var viktigt att uppmuntra, stötta och få personalen intresserad av att lära sig och känna stolthet 

i att utföra uppgifterna 

 

”…jag ser det som att vi har ett ansvar att vara handledare, det är det, det ska vi vara, dom 

ska alltid kunna vända sig till oss…”  
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”…arbetsledare för omvårdnadspersonalen ja, när det gäller hälso- och sjukvårdsfrågor, ja 

helt klart..” 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter: Omvårdnadspersonalens perspektiv 

I följande resultatdel belyses kategorierna tillhörandes omvårdnadspersonals uppfattningar om 

sjuksköterskans roll/arbetsuppgifter/ledande roll i omvårdnadsarbetet, vilket styrks av citat 

från informanterna.  

Sjuksköterskan gör det som omvårdnadspersonalen inte hade kunskap i samt agerar som stöd 

Omvårdnadspersonalen såg sjuksköterskans arbetsuppgifter som svårdefinierade, men det 

innefattade sådant som omvårdnadspersonalen inte hade kunskap i, exempelvis försämrat 

hälsotillstånd hos kunden. Den basala omvårdnaden ansågs inte tillhöra sjuksköterskan och 

förväntan på deltagande i omvårdnaden framkom inte. Men omvårdnadspersonalen ansåg att 

det skulle förbättra sjuksköterskans helhetssyn på kunden. Sjuksköterskan ska enligt 

omvårdnadspersonalen agera beslutsfattare, kompetenshöja och handleda. Även fungera som 

stöd i nya och ovana situationer vid specifik omvårdnad samt i det dagliga arbetet kring kost, 

motion och samtalsfrågor. Vidare benämns omvårdnadstekniska delar och medicinhantering 

samt att uppföljningar utförs i samarbete med omvårdnadspersonalen. 

”...för dom att gå runt på varje avdelning på morgonen bara för att checka av läget det 

förstår, det har ju inte dom tid med, men det kanske hade varit önskvärt...”  

”...för det är väl hennes huvud eller hur man säger, ligger väl på hennes ansvar också med 

medicinering och allt sånt..” 

Ledande roll när situationen kräver det  
Omvårdnadspersonalen förväntade sig att sjuksköterskan intar en ledande roll i specifika 

situationer som kräver sjuksköterskekompetens, men inte i det dagliga arbetet med kunderna 

eller som en ledare i personalgruppen som innefattar omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. 

Sjuksköterskan ska agera som förebild och har ett ansvar i att kliva in och uppmärksamma 

missförhållanden på avdelningen. 

”...jag tycker att man ska få se upp till henne och prata, i den mån man funderar över något, 

så ska man kunna kontakta henne och få stöd..”  

”...men de är klart ser hon att det är missförhållanden på avdelningen måste hon ju 

liksom...kliva in och lägga sig i...”  
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Dokumentation och teamkänsla  

Omvårdnadspersonalen saknade sjuksköterskan i personalgruppen, men det fanns förståelse 

för frånvaron på grund av den ökade arbetsbelastning med riskbedömningar och 

dokumentationsansvar. Omvårdnadspersonalen kände ingen teamkänsla förutom i specifika 

problemsituationer, istället fanns en distinkt vi och dom känsla där yrkesgrupperna var 

uppdelade i två skilda team som sedan arbetar ihop i specifika situationer. Det fanns dock 

undantag, viss omvårdnadspersonal kände samhörighet med sjuksköterskan på avdelningen. 

Vikten av en god kommunikation var återkommande samt att kommunikation ökade 

sammanhållningen och förtroende mellan grupperna, men den sågs nu som bristfällig. 

 

 ”...det är nog två skilda arbetsgrupper som jobbar ihop när det blir någonting..”  

”...men sen ska dom också lyssna på vad vi säger som tyvärr går in igenom ena örat och ut 

genom ett annat ibland...”  

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Föreliggande studie påvisar att omvårdnadspersonal och sjuksköterskor tycker att 

yrkesrollerna är svåra att definiera, de generella beskrivningarna är att sjuksköterskans ansvar 

ligger i det sjuka och att förebygga ohälsa. Omvårdnadspersonalens huvudansvar vilar i den 

basala omvårdnaden men båda yrkesgrupperna anser sig dela det preventiva arbetet. 

Förväntningarna på vilka arbetsuppgifter samt vilka ansvarsområden inom omvårdnaden som 

hör till respektive yrkesgrupp skiljer sig. En gemensam åsikt för båda yrkesgrupperna var att 

viss omvårdnadsteknik tillhör omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter men att dessa anses 

valbara. Varken sjuksköterskorna eller omvårdnadspersonalen anser att sjuksköterskan har 

några specifika uppgifter som ledare utöver att de ska fungera som handledare och stå för 

kompetenshöjning på avdelningen, däremot framkommer åsikter om att det finns en naturlig 

ledarroll inom den medicinska vården vid specifika situationer. 
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Resultatdiskussion 

 

Omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter 

 

Ur sjuksköterskans perspektiv 

Sjuksköterskegruppen ansåg att basal omvårdnad var omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter 

och det fanns en önskan om bättre samarbete inom omvårdnadspersonalsgruppen och i det 

övriga teamarbetet. Alcorn och Toppings (2009) studie om sjuksköterskans syn på 

omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter påvisar svårigheter att urskilja vad som hör till vilken 

yrkesgrupp när det kommer till ansvarsområden och utförande, men sjuksköterskorna vet att 

rollerna skiljer sig åt. Det både överensstämmer och skiljer sig från föreliggande resultat där 

sjuksköterskorna hade en tydlig uppfattning om vad varderas arbetsuppgifter var men ändock 

upplevde det svårt att följa. Tunedal och Fagerbergs (2001) studie visar att sjuksköterskorna 

som får möjlighet att påverka sitt arbete och vara delaktiga i beslut tar större ansvar. Vilket 

författarna till denna studie tycker är överförbart till omvårdnadspersonalens behov och 

reaktioner, de skulle finna större tillfredställelse i sitt arbete om de hade större delaktighet i 

arbetet kring kunden.  

I Daykin och Clarkes studie från 2000 ansåg sjuksköterskan att omvårdnadspersonalen 

arbetade uppgiftsorienterat och sjuksköterskorna arbetade med en helhetssyn av kunden. De 

ansåg även att överlämnandet av den kundnära omvårdnaden till omvårdnadspersonalen ger 

kunden kroppslig omvårdnad men inte omvårdnad med en helhetssyn. Vilket är en trolig 

situation på SÄBO i föreliggande studie då resultatet visar att sjuksköterskorna vill att 

omvårdnadspersonalen skapar sig en bättre helhetsbild av kunderna. 

 

Ur omvårdnadspersonalens perspektiv  

Omvårdnadspersonalen definierar sin arbetsroll som vad de inte får utföra (Perry et al 2003). 

Vilket går igen i författarnas studie där omvårdnadspersonalen beskriver sina arbetsuppgifter 

som allt förutom sjukliga förändringar hos kund samt medicinering. Fortsättningsvis i Perry et 

al’s studie (2003) anses omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter innehålla personlig 

omvårdnad som hygien, påklädning och hushållsysslor. Flertalet omvårdnadspersonal hade 

svårt att definiera vad som endast var deras arbetsuppgifter. Föreliggande resultat 

överensstämmer med synen på arbetsuppgifterna men skiljer sig då omvårdnadspersonalen 

ansåg att det grundläggande omvårdnadsarbetet endast var en uppgift som tillhörde dem. 
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Perry et al (2003) beskriver att omvårdnadspersonalen har kunskap om riktlinjer och 

funktionsbeskrivning för dem, de ser sig ansvariga för specifika arbetsuppgifter och 

sjuksköterskan ses som ytterst ansvarig för kunden. Vilket inte var fallet i föreliggande 

resultat där omvårdnadspersonalen inte nämner någon funktionsbeskrivning. Men det 

överensstämmer då de beskriver att sjuksköterskan har det övergripande ansvaret för kunden 

och kontaktas så fort en förändring sker. Vidare beskriver omvårdnadspersonalen i Perry et 

al’s (2003) studie att den känslomässiga och sociala sidan av omvårdnaden åsidosattes. Vilket 

återkommer i föreliggande resultat där informanternas arbete fokuseras mer på hushållsysslor 

och dokumentering än på aktivering och utevistelse som utförs i mån av tid. 

 

Från funktionsbeskrivningarna 

I enlighet med Funktionsbeskrivning för omvårdnadspersonal (2007) anser sjuksköterskorna i 

föreliggande studie att omvårdnadspersonalen är underställd enhetschefen för enheten, deras 

arbete omfattar SoL och delar i HSL. Vidare följer de kommunens mål, riktlinjer och 

policyprogram, uppdrag och beslut från biståndshandläggare samt arbetsplaner för den 

enskilde kunden. Omvårdnadspersonalen skall arbeta utifrån befintliga rutiner som finns för 

verksamheten. De ska vara uppmärksam på, rapportera och dokumentera förändringar i 

vårdtagarens situation. Vidare ska de arbeta utifrån ett rehabiliterande och professionellt 

förhållningssätt i mötet både med kund och dess anhöriga. Omvårdnadspersonalen ska delta i 

arbetsplats- och personalträffar och vara kontaktpersoner för kunderna. I föreliggande resultat 

önskade sjuksköterskegruppen ökat samarbete inom omvårdnadspersonalsgruppen samt ett 

utvecklat teamarbete. Att samverka inom och mellan arbetsgrupper och andra yrkeskategorier 

är en arbetsuppgift enligt den lokalt framtagna Funktionsbeskrivningen för 

omvårdnadspersonal. Sjuksköterskorna nämner att omvårdnadspersonalen ges delegeringar 

men att de samtidigt möter mycket motstånd, uppgifter uppfattas som valfria trots att de 

motsäger direktiven i funktionsbeskrivningen.  

Omvårdnadspersonalen beskriver, i enlighet med direktiven i Funktionsbeskrivningen för 

omvårdnadspersonal, sina arbetsuppgifter som allt förutom sjukliga förändringar och 

medicinering, det vill säga personlig omvårdnad som hygien, påklädning och hushållsysslor. 

Omvårdnadspersonalen upplever att de ansvarar för sina specifika arbetsuppgifter, deras 

viktigaste och enda obligatoriska uppgift anses vara den basala omvårdnaden. Det stämmer 

delvis överens med Funktionsbeskrivningen för omvårdnadspersonal men uppfattades av 

författarna som ett sätt att undvika helhetsansvar för kunden. Omvårdnadspersonalen beskrev 

brister i den känslomässiga och sociala sidan av omvårdnaden, vilket uppfattades bero på 
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tidsbrist. Vilket var ett återkommande problem då hushållsysslor och dokumentering 

prioriterades istället för aktivering och utevistelse, vilket motsäger funktionsbeskrivningen 

som inte innehåller någon prioritering av arbetsuppgifter. Vidare nämner inte 

omvårdnadspersonalen Lex Sara eller rutiner för avvikelser som återfinns i 

funktionsbeskrivningen. Omvårdnadspersonalens åsikter om sina arbetsuppgifter i 

föreliggande resultat reflekterar stor okunskap om funktionsbeskrivning då de endast belyser 

en väldigt liten del av deras arbetsuppgifter.  

 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter 

 

Ur sjuksköterskans perspektiv  

Större delen av sjuksköterskegruppen i föreliggande studie uppfattade att omvårdnadsarbete 

tillhörde omvårdnadspersonalen. Undantaget var de sjuksköterskor som ansåg att omvårdnad 

var deras ansvar men omvårdnadspersonalens uppgift att utföra. I direkt motsats till dessa 

informanter finner Tunedal och Fagerberg (2001) i sin egen samt tidigare studier att en central 

del i sjuksköterskans arbete är det praktiska omvårdnadsarbetet.  

Enligt Perry et al (2003) har sjuksköterskan svårt att definiera och avgränsa sin arbetsroll då 

de uppfattar den som allomfattande, vissa har även svårt att nämna arbetsområden som inte är 

deras. Vilket överensstämmer med Karlsson et al (2009) där sjuksköterskorna anser att 

gränsen mellan omvårdnad och sjuksköterskans arbetsuppgifter var oklar. De upplevde även 

att omvårdnadspersonalen vände sig till dem gällande alla områden, vilket var svårt att 

hantera då sjuksköterskan i studien inte ansågs vara omvårdnadspersonalens ledare. Dessa 

åsikter speglas även i föreliggande resultat där informanterna beskriver liknade åsikter 

angående arbetsroll, ledarskap samt oklarheten angående ansvarsområden mellan 

arbetsgrupperna.  

Dykin och Clarkes (2000) studie finner även att sjuksköterskan själv har till uppgift att arbeta 

med en helhetsbild av kunden och att nyckeln till bra omvårdnad är kommunikation vilket 

överrensstämmer med föreliggande resultat. Sjuksköterskorna upplever att allt medicinskt har 

med sjuksköterskans arbete att göra andra arbetsuppgifter är utvärdering, bedömning, sårvård 

och medicindistribution (Perry et al 2003). Några av sjuksköterskorna i föreliggande studie 

ansåg att en självklar del i deras arbete var att handleda och undervisa personal då de är 

ansvariga för arbetsgruppernas kompetens. Det överensstämmer med författarnas åsikter och 

styrks av Tunedal och Fagerberg (2001) som anser att handledning och undervisning av 
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personal ger sjuksköterskan en möjlighet att själv reflektera, det förbättrar även samarbetet 

med omvårdnadspersonalen då det för dem närmare varandra. Undervisningen ger även 

sjuksköterskan en känsla av tillit till övrig personal då det ger kunskap om kompetensen inom 

arbetsgruppen. 

 

Ur omvårdnadspersonalens perspektiv 

Omvårdnadspersonalen förväntade sig att sjuksköterskan var huvudansvarig medicinska 

ordinationer, omsorg och omvårdnad (Karlsson et al 2007). Om något inträffar ringer 

omvårdnadspersonalen på sjuksköterskan för de är högre ställda och skall ta ansvar (Perry et 

al 2003). Föreliggande resultat motsäger detta med undantag för det medicinska då 

omvårdnadspersonalen varken ansåg eller hade förväntningar att sjuksköterskan hade någon 

del i den basala omvårdnaden förutom vid sjukliga förändringar. 

I studien av Karlsson et al (2007) förväntade sig omvårdnadspersonalen att sjuksköterskan tog 

tillvara på deras kompetens och vågade delegera arbetsuppgifter, samt tog över ansvaret om 

hon ansåg att omvårdnadspersonalen inte var kompetenta nog. Vilket både styrker och 

motsäger föreliggande resultat där sjuksköterskan vill ta till vara på omvårdnadspersonalens 

kompetens men motarbetas av omvårdnadspersonalen själva. Samtidigt ansåg 

omvårdnadspersonalen att det är sjuksköterskans uppgift att försäkra sig om att de utför 

delegerade uppgifter på ett korrekt sätt och att hon kliver in och tar ansvar om hon ser 

missförhållanden på avdelningen. Vidare hade omvårdnadspersonalen i föreliggande resultat 

en önskan att sjuksköterskan fanns med mer i arbetsgruppen och bland kunderna vilket är en 

förväntan som återspeglas i Karlsson et al (2007) där omvårdnadspersonalen tyckte att 

sjuksköterskan som huvudansvarig skulle fysiskt näravara och ha en relation till den äldre. 

Omvårdnadspersonalen i föreliggande studie påpekade att de inom de omvårdnadstekniska 

delarna kunde utföra vissa arbetsuppgifter men det påverkades av hur mycket sjuksköterskan 

var villig att lämna ifrån sig. Vilket återfinns i Karlsson et al (2007) där intrycket från 

omvårdnadspersonalen var att de var nöjda med sjuksköterskans kompetens, men missnöjda 

med deras vilja att delegera medicintekniska arbetsuppgifter. 

 

Från funktionsbeskrivningarna  

Sjuksköterskans utbildning har sin bakgrund i en värld med fast reglemente och hierarkiskt 

system (Tunedal och Fagerberg 2001). Sjuksköterskorna i föreliggande studie visar stor insikt 

i att de arbetar enligt lagar, författningar och Socialstyrelsen föreskrifter samt läkares 

ordinationer. Vidare överensstämmer sjuksköterskans uppfattning av dess yrkesroll i 
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föreliggande resultat med den lokala Funktionsbeskrivning för sjuksköterskor 

(2011)(opublicerad) att de skall ansvara för planering, genomförande, uppföljning och 

dokumentation av arbetet inom HSL samt att de utför vårduppgifter som kräver sjuk-

sköterskekompetens. I detta ingår även preventivt arbete. Ge råd, undervisa, utveckla och 

stödja omvårdnadspersonal när det gäller omvårdnadsfrågor och sjukvårdande behandling. 

Sjuksköterskorna var tydliga med att de ansvarar för läkemedelshanteringen, samt att de har 

ett nära samarbete med rehabiliteringspersonalen och de initierar till och deltar i 

vårdplaneringar samt bedömer, planerar, genomför, följer upp och avslutar det aktuella 

omvårdnads-/sjukvårdsarbetet. 

Omvårdnadspersonalens anser att sjuksköterskans arbetsroll är det medicinska, i enlighet med 

den lokala Funktionsbeskrivning för sjuksköterska (2011)(opublicerad). Samt att 

sjuksköterskan är ansvarig för att omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter utförs korrekt och 

åtgärda eventuella missförhållanden. Omvårdnadspersonalen hade en önskan att 

sjuksköterskan skulle finnas mer på avdelningen samt dela med sig av vissa 

omvårdnadstekniska delar vilket är något som återfinns i funktionsbeskrivningen som en 

uppgift. Omvårdnadspersonalens åsikter om sjuksköterskans arbetsroll som ej stämde överens 

med den lokala Funktionsbeskrivning för sjuksköterska (2011)(opubliserad) var att 

sjuksköterskan inte hade någon del i den basala omvårdnaden.   

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) skall sjuksköterskan utarbeta, 

bevaka och utveckla rutiner tillsammans med arbetsledningen, samt bedöma personalens 

kunskaper och utifrån denna kännedom fördela sjukvård-/omvårdnadsuppgifter. Detta finns 

inte nämnt i föreliggande resultat, vilket påvisar att dessa arbetsuppgifter är okända för 

omvårdnadspersonalen såväl som för sjuksköterskorna. Att hålla arbetsledningen informerad 

om kompetensbehovet på avdelningen återfinns inte i föreliggande resultat, inte heller 

kommunikation eller verkan för gott samarbete mellan arbetsledning och medicinsk ansvarig 

sjuksköterska. Det beskrivs inte heller något angående arbetet mellan enhetschef och 

omvårdnadspersonal för att bättre svara mot kundernas behov.  

Ledande roll 

Ur sjuksköterskans perspektiv  

Enligt Hjalmarson (2006) beskrivs sjuksköterskans yrkesansvar som arbetsledande men utan 

att vara chef, att direkt och indirekt utföra och medverka i omvårdnaden samt leda och 

ansvara för vårdarbetet. Vidare beskriver Karlsson et al (2007) sjuksköterskans roll som 

paradoxal, att vara autonom och ta egna beslut men samtidigt vara begränsad att ta beslut, 
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vara ledare men samtidigt vara jämställd och underordnad, hålla ihop helheten i vården men 

samtidigt hålla sig inom sitt område. I föreliggande resultat återfinns liknande motsägelsefulla 

uppfattningar om arbetsrollen och ledanderollen. 

Alcorn och Toppings (2009) studie visar att sjuksköterskan ser sig som ansvarig att handleda 

och utbilda omvårdnadspersonalen i deras arbete samt att utvecklingen av rollen förbättrar 

omvårdnaden. Vidare påvisar Tunedal och Fagerberg (2001) i sin studie att sjuksköterskorna 

har den uppfattningen att det inte ges förutsättningar för att bedriva undervisning. I 

föreliggande resultat speglas dessa åsikter och en ytterligare anledning till att undervisning 

sällan bedrivs var att det läggs över på omvårdnadspersonalens intresse istället för 

omvårdnadsgruppens behov av fortbildning. Det framkom i Kitson´s (1999) studie att 

ledarskap inte definieras utifrån en direkt ledarroll utan utifrån den kunskap som 

sjuksköterskan besitter, sjuksköterskan ansågs leda de delar där hennes kompetens behövdes 

men ej besitta ett kliniskt ledarskap. Vilket stämmer överens med informanterna, de upplevde 

alla att de var ledare utifrån de områden de ansåg sig ansvara över och vara kompetenta inom, 

det vill säga de medicinska delarna.   

 

Ur omvårdnadspersonalens perspektiv  

Föreliggande resultat överrensstämmer med Karlsson et al (2007) där sjuksköterskan 

förväntas kunna handleda och utbilda om symtom, sjukdomar och mediciner så att kunskapen 

i arbetslaget ökade vilket förbättrade vården. Vidare i en studie av Pearcey (2000)  ansågs det 

vara sjuksköterskan som skulle leda omvårdnadsarbetet men i frågan om vad sjuksköterskans 

huvuduppgift var lämnade en fjärdedel av respondenterna frågan blank.  Förväntningarna från 

omvårdnadspersonalen var även att sjuksköterskan skall agera som en teamledare (Karlsson et 

al 2007). Detta motsäger författarnas resultat där omvårdnadspersonalen inte har 

förväntningar på att sjuksköterskan skall leda och agera teamledare.  

 

Från funktionsbeskrivningarna  

I föreliggande resultat återfinns motsägelsefulla uppfattningar bland sjuksköterskorna 

angående sjuksköterskans ledande roll. Sjuksköterskan ansågs ha ett ansvar att utbilda, 

handleda och leda omvårdnadspersonal samtidigt som andra uppfattar att sjuksköterskan 

endast har ledarskap inom det medicinska. Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005) ska sjuksköterskan utifrån medarbetarnas kompetenser 

och patientens behov systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet i 

teamet. Sedan utvärdera teamets insatser och utifrån kunskaper i gruppdynamik utveckla 
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gruppen och stärka förmågan till konflikthantering och problemlösning (Socialstyrelsen, 

2005). Vilket stöds av andra studier som påpekar att god verbal kommunikation är en viktig 

del i kvalitetsäkringen av omvårdnaden (Workman 1996). Även Daykin och Clarke (2000) 

påvisar vikten av goda relationer mellan sjuksköterskor och omvårdnadspersonal då 

utbildningsnivåerna degraderar och skiljer de olika gruppernas omvårdnad åt. I föreliggande 

resultat återfinns inga kommentarer om att sjuksköterskan besitter kunskaper i hanteringen av 

gruppdynamik eller att detta är sjuksköterskans arbetsområde.   

Vidare skall sjuksköterskan ha en motiverande roll i arbetslaget och ska utveckla och förbättra 

vården med hjälp av sina medarbetare. Omvårdnaden ska bedrivas patientfokuserat, kvalitets 

och kostnadsmedvetet samt underlätta forsknings och utvecklingsarbete (Socialstyrelsen 

2005). I föreliggande resultat återfinns endast att sjuksköterskan har en handledande roll i 

relation till omvårdnadspersonalen. Vidare skall sjuksköterskan leda och utforma 

omvårdnadsarbetet utifrån bästa tillgängliga kunskap och medverka i verksamhetsplanering 

och uppföljning(Socialstyrelsen 2005) vilket överensstämmer med uppfattningarna i 

föreliggande resultat. 

Omvårdnadspersonalens åsikter om sjuksköterskans ledande roll kan sammanfattas som 

obefintlig, de anser att sjuksköterskan är ledare endast inom de medicinska delarna av 

omvårdnad, vilket är en tydlig motsättning av både sjuksköterskornas uppfattning om sin 

ledande roll samt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(2005).  

 

Metoddiskussion 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) innehåller en text flera olika betydelser och det finns 

alltid någon grad av tolkning vid läsandet av en text, vilket är en viktig faktor i diskussionen 

av trustworthiness i kvalitativ innehållsanalys. De anser att begreppen inom trustworthiness 

det vill säga credability, dependability och transferability skall ses som sammanhängande och 

sammanflätade.                                                                                                                       

Credibility – hanterar hur väl informationen och analysprocessen är hanterad relaterat till 

studiens syfte. Författarna valde en kvalitativ ansats där resultatet är övergripande 

beskrivande för att ge så uttömmande intervjuer som möjligt och ett nyanserat svar mot syftet 

(Forsberg & Wengström 2008, Polit & Beck 2008). Alla anställda vid de två utvalda särskilda 

boendena tillfrågades om deltagande i studien. Intresset för medverkan i studien var lågt (15 
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intresseanmälningar av 110 tillfrågade) Författarna använde sig av ett ändamålsenligt urval 

utifrån de antal år av yrkeserfarenhet informanterna angav för att garantera en spridning av 

erfarenheter av i undersökningsgruppen. För att reducera antalet till tio informanter lottade 

författarna mellan dem med liknande bakgrundsdata. Genom ett ändamålsenligt urval skapade 

författarna största möjliga variation trots det ringa urvalet av intresseanmälningar, vilket 

stärks av tabell nr 1, sid 9 som visar på en spridning i utbildning och yrkeserfarenhet som 

tjänar mot studiens syfte. Trots att Polit och Beck (2008) tycker att strategiskt urval ej 

automatiskt ger en mer nyanserad bild. I enlighet med Polit och Beck (2008) var intervjuer 

den bästa metoden för samla in kvalitativ information, författarna utförde halvstrukturerade 

och ämnesfokuserade intervjuer. Vid samtliga intervjuer och analysprocessen deltog båda 

författarna för att vidare stärka credability. Att båda författarna medverkade vid samtliga 

intervjuer kan enligt Polit och Beck (2008) sätta informanten i underläge eller en obekväm 

situation vilket kan ha påverkat resultatet. Men författarna ansåg att denna metod gav en 

djupare förståelse för samtliga intervjuer för båda författarna vilket underlättade analysen och 

framställningen av resultatet. Samtliga intervjuer utfördes under arbetstid i ett avskilt rum och 

vid en tidpunkt vald av informanten vilket skapade liknande miljö för samtliga informanter. 

Intervjuerna utfördes på arbetsplatserna för att skapa lugn och ge informanterna känslan av att 

de gav information om sitt arbete och inte hämmades av rädsla för att lämna ut sig 

personligen. Samtliga intervjuer spelades in digitalt, vilket gav fördelar som att möjligheten 

att lyssna på intervjuerna flera gånger samt att författarna kunde fokusera på informanterna, 

att skapa ett förtroligt samtal istället för att anteckna. Inspelning kan ha påverkat resultatet, att 

informanterna kände sig otrygga, men inspelningen glömdes snabbt bort och informanterna 

såg det ej som ett störande moment. Credability stärks ytterligare då samtliga transkriberingar 

lästs av båda författarna, båda författarna har även tagit ut meningsbärande enheter, 

kondenserat och slutligen kodat. Att relevant data är inkluderad samt att kategorierna är 

representativa visas genom tydlig uppdelning i resultatdelen samt citat som stärker 

analysarbetet, vidare stärks resultatet av vetenskapliga referenser i resultatdiskussionen. 

Dependability - handlar om pålitlighet och i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) 

har författarna haft i beräkning att datainsamlingen förändras över tid och att förändringar 

även sker i forskarnas val under forskningsprocessen. Intervjuerna var därför till viss del 

begränsade av intervjufrågor som var de samma för alla informanter, följdfrågor användes vid 

behov för att styra samtliga informanter mot författarnas intresseområden. Författarna läste ett 

flertal gånger igenom de transkriberade intervjuerna samt gick tillbaka och analyserade de 
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första intervjuerna i slutet då analysförmågan kan förbättras över tid. De meningsbärande 

enheterna togs ut och därefter gick författarna tillbaka och granskade dem åter igen för att 

stärka dependability genom en jämn analys. Under analysprocessen skulle ett mer omfattande 

samarbete med handledaren stärkt denpendability men under analysarbetet arbetade forskarna 

till större delen självständigt med en kort genomgång med handledare i slutet av processen.  

Transferability innebär överförbarhet av resultatet till andra grupper eller områden 

(Graneheim & Lundman 2004). För att stärka överförbarheten har författarna tydligt beskrivit 

urvalsprocess, inklusionskriterier samt analysprocessen. Forskarna har även stärkt 

transferability genom att ge en övergripande presentation av resultatet med tillhörande citat 

(Graneheim & Lundman 2004). 

 

Slutsatser 

Sjuksköterskorna uppvisade en tydligare uppfattning om vilka arbetsuppgifter som ingår i 

yrkesrollerna än omvårdnadspersonalen, förväntningarna på varandras ansvarsområden skiljer 

sig och båda grupperna verkar ovetandes om ansvaret sjuksköterskor har i den ledande rollen. 

Allmän diskussion  

Föreliggande resultat och diskussion kan tillämpas i klinisk verksamhet genom att det belyser 

problematiken kring otydliga yrkesroller. Otydligt ledarskap, osäkerhet och felaktiga 

förväntningar mellan omvårdnadspersonal och sjuksköterskor bygger på otydliga yrkesroller, 

vilket i sin tur leder till försämrad kommunikation. Författarna ser även vikten av att 

förtydliga yrkesrollerna kring omvårdnadsarbetet då osäkerheten kring arbetsuppgifterna kan 

leda till osämja, förvirring i fördelning av ansvarsområden samt öka avståndet mellan de två 

yrkesgrupperna. Författarna anser med stöttning av flera andra studier att arbetet med att 

klargöra yrkesrollerna och ledarskapet är en central del i förbättringsarbetet för att tillgodose 

god omvårdnad. Förtydligande av omvårdnadsområdet och yrkesrollerna är av stor vikt inte 

endast inom den kommun där studien utfördes utan även nationellt. Författarna anser att en 

ökad förståelse för de egna arbetsuppgifterna bland omvårdnadspersonalen samt betydelsen 

för helhetssynen på människan, skulle ge ett ökat intresse att utföra dessa arbetsuppgifter. Det 

skulle ge yrkesgruppen ökad yrkesstolthet vilket underlättar förståelsen för arbetsuppgifter, 

generera ett helhetstänk i arbetet och arbetsglädje i utförandet. Områden som författarna anser 
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kräver ytterligare forskning inom ämnet är kliniskt ledarskap och klargörande av yrkesroller 

inom omvårdnaden av äldre. För att god omvårdnad ska skapas på SÄBO krävs goda ledare 

samt att all personal inom äldreomsorgen förstår sin egen och andras arbetsroller. Ledarskap 

är en kunskap i sig som måste läras in likt andra delar inom sjuksköterskeutbildningen. 

Författarnas åsikt återfinns i tidigare studier som anser att detta område är underutvecklat och 

i stort behov av forskning, otydligheten gällande yrkesroller ger en osäkerhet bland 

personalen och det är av yttersta vikt att förstå yrkesrollerna för att ge god vård samt att denna 

kunskap ej kommer naturligt utan måste läras in under utbildning (Cook 2001, Tunedal & 

Fagerberg 2001, Perry et al 2003 och Kosinska & Niebjroj 2003).  
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