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SAMMANFATTNING 
 
 
 
Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskans syn på sin yrkesroll i den kommunala 

äldreomsorgen.  

Metod: studien är en empirisk studie med kvantitativ ansats och utförd i form av en 

enkätstudie, speciellt utformad för denna studie. Populationen bestod av 24 sjuksköterskor i 

en liten kommun i mellersta Sverige. Av dessa valde 22 sjuksköterskor,  

92 %, att besvara enkäten.   

Resultat: Flertalet av sjuksköterskorna hade arbetat många år inom kommunen och var nöjda 

med sitt arbete och sin arbetstid. Tillsammans hade sjuksköterskorna ett mycket brett 

kunnande inom omvårdnadsområdet, men kunskaper och erfarenheter togs inte tillvara till 

fullo. Det fanns ändå en önskan om fortsatt kompetensutveckling. Sjuksköterskans ansvar var 

mycket stort. Arbetsbördan var stor och ensamarbete förekom. Samarbetet med teamet kring 

patienten var gott och vården av de gamla upplevdes god. Stöd fann sjuksköterskan hos 

ledningen och hos kollegorna. Det patientnära arbetet hade fått ge vika för mer konsultativt 

arbete och dokumentation.  

Konklusion: Sjuksköterskans kompetens och erfarenhet borde tas tillvara på ett bättre sätt. 

Den patientnära omvårdnaden har fått ge vika för dokumentation och vårdande på distans. 

Sjuksköterskan behöver komma närmare patienten som hon har det medicinska ansvaret över 

och finns där för.  
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ABSTRACT 
 
 
Aim: The aim was to examine the nurse's view on her professional role in the municipal 

elderly care.   

Method: the study is an empirical study with quantitative approach and performed in the form 

of a questionnaire survey, specifically designed for this study. The participants were 24 

registered nurses working in a small municipality in the middle of Sweden. 22 nurses, 92 %, 

responded to the questionnaire.   

Results: The majority of the nurses had worked many years within the municipality and they 

were pleased with their work. Together the nurses had a very broad range of competence 

within the caring area, but knowledge and experiences were not taken in fully use. There were 

despite that a will to further education. The nurse's responsibilities were very big. The work 

load was big and single work occurred. The cooperation with the team around the patient was 

good and the care of the old was considered as good. Support was found in the management 

and in the colleagues. The consultative work and the documentation were bigger than the 

work near the patient.  

Conclusion: The nurse's skills and experience should be taken in use in a better way. The 

close contact with the patient has been given to fold for documentation and distance caring. 

The nurse needs to come closer to the patient which she has the medical responsibility for and 

are there for.  
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INTRODUKTION 
 

Ädelreformen 

År 1992 introducerades Ädelreformen i Sverige och ansvaret för hälso- och sjukvården för 

äldre och funktionshindrade i särskilda boendeformer övertogs av kommunerna från 

landstinget. Ordet ”ädel” är en förkortning av ordet äldredelegationen som riksdagen tillsatte 

år 1988 (Socialstyrelsen, 1996). Cirka 40 000 vårdplatser och 55 000 medicinskt utbildade 

personal som tidigare var landstingsanställda övertogs av kommunerna (SOU 1990/91: 

SOU09). Tidigare sjukhem, ålderdomshem, servicehus och gruppboenden betraktades som 

institutioner för vård och inte som hem för enskilda personer. Särskilda boenden för äldre 

skapades, där den enskildes rätt till egen bostad betonades (Westlund & Larsson, 2002). 

Kommunerna fick ett samlat medicinskt och socialt ansvar. Kommunens medicinska ansvar 

gäller upp till sjuksköterskenivå och sjuksköterskan är nyckelpersonen när det gäller detta 

hälso- och sjukvårdsansvar (SFS, 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen). Det innebär att 

sjuksköterskor skall finnas tillängliga dygnet runt och den äldres behov av omsorg och 

individuell omvårdnad skall tillgodoses. Insatser av läkare är fortfarande landstingets ansvar.  

 

Sjuksköterskan i kommunal äldreomsorg 

Behovet av omfattande omvårdnadsinsatser och allt mer kvalificerade medicinska insatser har 

ökat i särskilt boende (Socialstyrelsen, 2000). Färre antal sjuksköterskor ansvarar för ett större 

antal patienter (Arbetarskyddsstyrelsen, 2000). Ofta är patienterna multisjuka och i behov av 

avancerad vård redan vid inflyttningen till särskilt boende (Socialstyrelsen, 2007). Kraven på 

sjuksköterskorna har ökat utan motsvarande ökning av resurser enligt Familjemedicinska 

institutet (2003), och gapet mellan vårdbehovet och tillgängliga resurser växer 

(Socialstyrelsen, 1999). För att kunna möta de äldres behov ställs ökade krav på välutbildad 

personal inom äldrevården (Vårdförbundet, 2007). Sjuksköterskan har ett konstant behov av 

fortbildning och har hög kompetens (Josefsson, Sonde, Robins Wahlin, 2008). Trots det 

skattar hon sin kunskap som otillräcklig (Hasson & Arnetz, 2007). Sjuksköterskan önskar mer 

patientnära kontakt, känner hög tidspress, och arbetar ofta ensam men finner stöd hos kollegor 

och hos ledningen (Josefsson, Sonde, Winblad, Robins Wahlin, 2007a). Det medicinska 

ansvaret för patienten vilar ofta ensamt på sjuksköterskan, speciellt under så kallad jourtid 

kvällar och helger (Kapborg & Svensson, 1999). Kvälls-, natt- och helgsjuksköterskan arbetar 

med punktinsatser, akuta besök, och kontaktas vid behov. Läkarkontakt sker då via 

http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Josefsson,%20K.%22&start=0�
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Josefsson,%20K.%22&start=0�
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Robins%20Wahlin,%20T.-B.%22&start=0�
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Josefsson,%20K.%22&start=0�
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Josefsson,%20K.%22&start=0�
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Winblad,%20B.%22&start=0�
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Winblad,%20B.%22&start=0�
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akutmottagningen. Sjuksköterskan i kommunal hälso- och sjukvård har enligt Westlund & 

Larsson (2002) tre olika roller: pedagog, projektledare och konsult. Sjuksköterskan beskrivs 

som en konsult dit omsorgspersonalen ringer när de upplever att en patient behöver medicinsk 

hjälp (Gustafsson, 2009). Sjuksköterskan åker ut och gör en bedömning, löser problemet och 

åker sedan därifrån. Konsultsjuksköterskan är alltid tillgänglig för personalen via telefon eller 

mini-call (Westlund & Larsson, 2002). Den kommunala sjuksköterskan delegerar även 

arbetsuppgifter, ansvarar för den specifika omvårdnaden och instruerar personalen (Westlund 

& Larsson, 2002). Sjuksköterskearbetet är flexibelt, handlar om organisation, pappersarbete, 

undersökningar och resande (Zurmehly, 2007). Sjuksköterskan ser sitt arbete som en 

omvårdnad med helhetssyn på patienten, innefattande sociologiska, ekonomiska, fysiska och 

andliga dimensioner och där en interaktion mellan sjuksköterska, patient och familj 

förekommer.   

 

Legitimerad av Socialstyrelsen 

Sjuksköterskan är efter ansökan legitimerad av Socialstyrelsen och har tre huvudsakliga 

arbetsområden: omvårdnadens teori och praktik, forskning utveckling och utbildning samt 

ledarskap (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan skall arbeta enligt vetenskap och beprövad 

erfarenhet samt hålla sig ajour med utvecklingen inom området. Hon ansvarar för medicinska 

bedömningar och prioriteringar och skall vid behov tillkalla läkare samt leda hälso- och 

sjukvårdsarbetet. Hon skall även samordna planeringen med olika vårdinstanser som kan 

beröra patienten. Kraven på sjuksköterskan gäller även etik, att utveckla vården, kontakt med 

anhöriga, ledarskap, delegering och dokumentation (SFS, 1982:763). Sjuksköterskans fyra 

grundläggande etiska ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande (ICN, 2006). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är målet en god och säker 

hälso- och sjukvård och en vård på lika villkor. Den som har störst behov skall ges företräde. 

Vården skall ges med respekt för människors lika värde och för den enskilde individen. 

Sjuksköterskan skall förebygga, utreda och behandla sjukdom och omvårdnaden kan ske i 

form av stöd, hjälp, lindring, undervisning och rådgivning (SFS, 1982:763).   

   

Dorothea Orems omvårdnadsmodell 
 
Dorothea Orem, född 1914, var utbildad sjuksköterska och omvårdnadskonsult. Hon 

intervjuade och observerade sjuksköterskor under åtta år för att sedan presentera sin 

omvårdnadsmodell år 1971. Den har sedan dess reviderats ett flertal gånger.  
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Dorothea Orem tillhör behovsteoretikerna. Modellen fokuserar på omvårdnadsproblem och 

sjuksköterskans funktion. Sjuksköterskans uppgift är att tillfredställa behov och fatta 

självständiga beslut i vårdprocessen (Bentling, 1995). Huvudtesen är att människor i största 

möjliga mån vill klara sin egenvård själva och att när detta ej längre är möjligt skall få hjälp 

att kompensera detta genom omvårdnad.  

 

Orem har delat in teorin i tre delar: egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnad (Kirkevold, M. 

2000). Egenvård innefattar tre centrala begrepp: 1) universella behov som syreupptagning, 

mat- och vätskeintag, elimination, balans mellan vila och aktivitet, balans mellan ensamhet 

och social interaktion, förebyggande av fara, främjandet av mänsklig funktion och utveckling, 

2) utvecklingsmässiga behov till följd av utveckling eller händelser, 3) hälsorelaterade behov 

vid sjukdom eller andra hälsorelaterade problem. Egenvårdsbrist motsvarar det behov som 

uppstår då egenvården ej kan upprätthållas av patienten. Omvårdnad innefattar 

omvårdnadskapacitet, hjälpmetoder och omvårdnadssystem. Omvårdnad kräver speciell 

utbildning och innefattar kunskaper, attityder, färdigheter och egenskaper hos den som vårdar 

patienten. De praktiska färdigheterna benämns som ”omvårdnadsprocessen” och består av 

diagnostisering, ordination, behandling eller reglering samt organisation av omvårdnaden. 

Hjälpmetoden kan bestå av att handla/utföra för en annan, vägleda eller stödja en person, 

skapa en utvecklande miljö eller att undervisa en person (Kirkevold, M. 2000).  

 

 

Framtida behov  

Under de kommande tio åren beräknas antalet äldre personer att öka med 27 procent till 

327 000 personer. Detta kan jämföras med de tio senaste åren då antalet äldre ökade med 

endast en (1) procent (MSB, 2008). Allt fler äldre ska vårdas samtidigt som det kommer att 

finnas färre i arbetsför ålder inom vårdsektorn (Socialstyrelsen, 1999). Ett ökat antal äldre 

kommer även att medföra ett stort behov av sjuksköterskor med kunskaper om vård av äldre 

och ett ökat krav på kommunerna som ansvarar för hälso- och sjukvården för äldre i särskilda 

boendeformer.  
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Problemformulering  

Sjuksköterskan har ett stort medicinskt ansvar och en nyckelroll inom kommunal 

äldreomsorg. De äldre är ofta multisjuka personer som kräver omfattande och kvalificerade 

medicinska insatser. Färre antal sjuksköterskor ansvarar för fler patienter. Sjuksköterskans 

yrkesroll är under ständig förändring och utveckling. Mot bakgrund av ovanstående önskar 

författaren undersöka hur sjuksköterskan i en mindre kommun i mellersta Sverige ser på sin 

yrkesroll i kommunal äldreomsorg.                                                                                            

                                           

              

 

SYFTE  

Syftet med studie var att undersöka hur sjuksköterskan betraktar sin yrkesroll i den 

kommunala äldreomsorgen. 

 

Definitioner 

 
• Kommunal äldreomsorg - med Kommunal äldreomsorg menas i detta arbete boenden 

för service och omvårdnad för äldre personer över 65 år som behöver särskilt stöd och 

där personal finns tillgänglig dygnet runt: det vill säga särskilt boende, korttidsboende 

och boende inom särskilda omsorgen (så kallade gruppbostäder) (SFS, 2001:453). 

 

• Yrkesroll – I denna studie innefattar ordet ”yrkesroll” den kommunala sjuksköterskans 

arbete i äldreomsorgen, som bedrivs under dygnets alla timmar. Sjuksköterskans 

arbete utgår från ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt med fokus på individens 

hälsa. Hon leder och ansvarar för omvårdnadsarbetet och är ofta den som ser 

individens hela vårdprocess. Sjuksköterskan ansvarar för vissa medicinska insatser 

och behandlingar men arbetar även förebyggande. Arbetsuppgifterna är många och 

varierande. Arbetet är både självständigt och i team med annan vårdpersonal. Hon 

handleder även studenter och undervisar blivande vårdpersonal. Grundutbildningen till 

sjuksköterska är tre år och leder till både yrkes- och akademisk examen (kandidat). 

Efter utbildningen kan sjuksköterskan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen 

(Vårdförbundet, 2010).  
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METOD 
 

Design  

Denna studie är en empirisk studie med univariat deskriptiv design och kvantitativ ansats.  

 

Population och urval  

Studien omfattade 24 anställda sjuksköterskor inom kommunal äldreomsorg och innefattade 

dag-, kvälls- och nattsjuksköterskor. Populationen bestod av 1 man och 23 kvinnor. Urvalet 

begränsades till en kommun i mellersta Sverige på grund av studiens tidsram. 

Inklusionskriterier för populationen i studien var legitimerade sjuksköterskor verksamma 

inom kommunal äldreomsorg vilket innefattar särskilt boende och korttidsboende. Anställda 

sjuksköterskor inom särskilda omsorgen inkluderades också då dessa sjuksköterskor även 

arbetar jourtid i särskilt boende. Totalt 24 enkäter delades ut. Av dessa valde 22 

sjuksköterskor att besvara enkäten (92 %). Antal obesvarade enkäter var 2 stycken (8 %).   

 

Mätinstrument 

För att uppnå syftet med studien utvecklades ett instrument, se bilaga 2. Enkäten bestod av två 

olika huvudområden: allmänna frågor som rör antal år i yrket, om sjuksköterskan arbetade 

heltid eller deltid, om hon hade någon eventuell specialistutbildning, önskade mer utbildning, 

om kunskaper och erfarenheter togs tillvara och om sjuksköterskan var nöjd med sitt arbete. 

Det andra huvudområdet om sjuksköterskans profession inom äldrevården hade frågor som 

rörde ämnen som ansvar, arbetsbörda, äldres vård, stöd, samarbete, ensamarbete, konsultativt 

arbete, dokumentation och datakunskaper.  

 

Enkätfrågorna var 19 stycken till antalet och var utformade som 18 frågor och ett påstående. 

Frågorna utformades med fasta svarsalternativ för att förenkla ifyllandet av enkäten (Polit & 

Beck, 2008).  Svarsalternativen i allmänna delens frågor 1-5 varierar med alternativen antal år 

i yrket, ”ja”, ”nej”, ”heltid”, ”deltid”, ”halvtid”. Fråga 6-19 hade svarsalternativ enligt en 

Likertskala med 5 fasta svarsalternativ per fråga, till exempel ”mycket stort”, ”stort”, ”varken 

stort eller litet”, ”litet” och ”mycket litet”. Möjlighet till egna kommentarer fanns i slutet på 

enkäten.  

 



  
6 

 
 

 

För att testa enkätens reliabilitet och för att beräkna tidsåtgången för att besvara enkäten 

gjordes först en pilotstudie med 5 stycken sjuksköterskor i varierade åldrar enligt 

rekommendationer i boken Nursing Research (Polit & Beck, 2008). Testet visade att enkäten 

uppskattades att ta cirka 10 - 15 minuter att besvara. Efter testet diskuterades frågornas 

validitet för att se om de var begripliga, relevanta för ämnet, om någon fråga skulle 

formuleras om och om deltagarna ansåg att något ämne saknades i testet. Även 

svarsalternativen diskuterades och ”the proximity effect” (Polit & Beck, 2008) vilket betyder 

att en fråga leder vidare till nästa fråga och kan refereras till denna. Detta kan göra att enkäten 

blir lättare att besvara. En av enkätens frågor förtydligades något (fråga 4) och en fråga lades 

till (fråga 17) på uppmaning av deltagarna i pilotstudien.   

 

Tillvägagångssätt  

Ett frågeformulär lämnades ut i samband med att information gavs om denna studie på de 

kommunala sjuksköterskornas månadsmöte 2010-04-28. Kontakt hade tidigare tagits med 

enhetschefen för tillstånd av studien samt bokning av lämplig dag. Muntlig information om 

studiens syfte, metod och genomförande gavs och ett följebrev bifogades enkäten, se bilaga 1. 

Ett datum cirka 1 vecka framåt i tiden angavs för när enkäterna skulle vara inlämnade. 

Enkäten med följebrev mailades ut till de 3 sjuksköterskor som ej deltog på mötet för att på så 

sätt nå så många deltagare som möjligt. Deltagarna uppmanades att lägga enkäten i ett kuvert 

och skicka med internposten till enhetschefen där enkäterna senare hämtades av författaren. 

Detta för att deltagarna skulle förbli anonyma och författaren ej skulle kunna se varifrån 

enkäterna sänts. Resultatet av studien kommer att presenteras för deltagarna och innehållet att 

diskuteras efter att studien färdigställts. Enkäterna kommer att förstöras när arbetet är 

inlämnat och examinerat. Uppsatsen kommer slutligen att läggas till Högskolan Dalarnas 

databas för uppsatser http://dalea.du.se. 

 

Statistisk bearbetning och analys  

Materialet bearbetades kvantitativt i Microsoft Office Excel program. Frågorna numrerades i 

en tabell från 1-19 tillsammans med svarsalternativen för frågorna. Svaren på frågorna 

matades in manuellt. Utifrån detta skapades sedan diagram. Resultatet presenteras i 

stolpdiagram då de flesta variablerna är diskreta och tillhör ordinalskalan. Frekvensen mätt i 

antal och procent är lämplig för analys av data på ordinalskalans nivå (Polit & Beck, 2008). 

Stolpdiagram ger en förenklad och översiktlig bild av en fördelning och passar vid en 

http://dalea.du.se/�
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univariat analys. En univariat analys beskriver frekvensfördelningen i ett stickprov 

(Forskningsmetodik, 1997) och ger en ögonblicksbild hos en population (Polit & Beck, 2008).   

 

Forskningsetiska överväganden  

Etiskt tillstånd hos etiska nämnden på Högskolan Dalarna ansåg författaren inte behövas för 

att bedriva studien då denna studie undersöker yrkesverksamma sjuksköterskor och inte berör 

patienter, avser journalgranskning eller är tänkt att komma att publiceras. Sjuksköterskorna 

tillfrågades och gavs full information om undersökningen och att medverkan i studien var helt 

frivillig och när som helst kunde avbrytas utan närmare förklaring. Samtycke inhämtades 

muntligen och individuellt vid utdelning av enkäten för att på så sätt behålla deltagarnas 

konfidentialitet. Enkäten innehöll ingen fråga om namn, personnummer eller ålder på 

deltagaren då författaren genom dessa fakta skulle kunna ha gissat sig till vem som svarat på 

enkäten. Detta då författaren själv arbetar som sjuksköterska inom kommunen. Enkätsvaren 

bearbetades med hjälp av dator och inga enskilda personer kan identifieras i 

resultatredovisningen. En anmälan om behandling av personuppgifter skickades in till 

personuppgiftsombudet på Högskolan då några variabler behandlar personuppgifter, till 

exempel fråga 1-4 i enkäten (se bilaga 2). Författaren strävade efter att förhålla sig objektiv 

till arbetet.   
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RESULTAT  
 
 
Av totalt 24 sjuksköterskorna har 22 besvarat enkäten och 2 sjuksköterskor har avstått. 

Enkätfrågorna är 19 stycken och redovisas nedan i stapeldiagram.  

 

Sammanlagt 14 av 22 sjuksköterskor har arbetat mer än 10 år som kommunal sjuksköterska. 

Fyra (4) sjuksköterskor har arbetat 6-10 år och lika många har arbetat max 5 år som 

sjuksköterska, se figur 1.   

 

Fråga 1. Hur många år har du arbetat som 
kommunsjuksköterska?

0

5

10

15

Antal personer 1 3 4 14

<1 år 2-5 år 6-10 år > 10 år

 
Figur 1.  Figuren visar fördelningen av antalet år i yrket som kommunal sjuksköterska 
(n=22).  
 
 

Av sjuksköterskorna arbetar i dag 13 heltid och 9 arbetar deltid, se figur 2. Sammanlagt 19 av 

22 deltagande sjuksköterskor har svarat på frågan om hur de önskar arbeta, heltid eller deltid. 

12 önskar arbeta heltid och 7 önskar arbeta deltid, se figur 3. De 3 sjuksköterskor som inte 

besvarat frågan arbetar alla heltid idag.  
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Fråga 2. Du arbetar idag: 
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Figur 2. Figuren visar antal personer som arbetar heltid respektive deltid (n=22).  
 

Fråga 3. Du önskar arbeta:
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Figur 3. Figuren visar om sjuksköterskorna önskar arbeta heltid, deltid eller halvtid (n=19).  
 

Av sjuksköterskorna svarade 16 att de hade en eller flera påbyggnadsutbildningar utöver 

grundutbildningen till sjuksköterska, se figur 4.  Av de 16 sjuksköterskorna som angav att de 

hade påbyggnadsutbildning som svar var det 3 som inte angav inom vilket ämnesområde. De 

13 sjuksköterskorna med påbyggnadsutbildning har angivit 14 olika ämnesområden för 

fortbildning. Handledarutbildning har flest sjuksköterskor (n=5) läst, därefter följer geriatrik 

(n=4) tillsammans med utbildning i medicin/kirurgi (n=4) och utbildning i demens (n=3) 

tillsammans med kvalitetssäkring (n=3). För övriga 9 ämnen för påbyggnadskurser hos 

sjuksköterskorna, se figur 5. Ingen sjuksköterska har gått specialistutbildningen för vård av 

äldre. 
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Fråga 4. Har du någon påbyggnadsutbildning utöver 
grundutbildningen till sjuksköterska (enstaka högskolekurser 

eller specialistutbildning)?
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Figur 4. Figuren visar hur många sjuksköterskor som har en påbyggnadskurs på 
högskolenivå eller en specialistutbildning inom området (n=22).   
 

 

 

Sjuksköterskornas påbyggnadsutbildningar vid "Ja" svar på fråga 4. 
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Figur 5. Figuren visar påbyggnadsutbildningar i 14 olika ämnen hos sjuksköterskorna i 
kommunal verksamhet (n=13).  
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Sammanlagt 15 sjuksköterskor önskar fortbildning inom ett eller fler ämnesområden. 

Sjuksköterskorna har angivit 14 olika områden för fortbildning. Flest personer önskar 

utbildning i psykiatri (n= 4), sårvård (n= 2) och stroke (n=2). Utöver detta har 12 olika 

ämnesområden angivits, se figur 6.  

 

 

Sjuksköterskornas önskan om fortbildning vid "Ja" svar på fråga 5. 

0

1

2

3

4

5

Demens

Diabe
tes

Dist
rik

tss
kö

ter
sk

eu
tbi

ldn
ing

Downs
 sy

ndro
m oc

h d
em

en
s

Epil
ep

si 

Geri
atr

ik

Ink
onti

nen
s

Neuro
psy

k. 
fun

kti
on

sh
ind

er

Pall
iat

iv 
vå

rd

Psy
kia

tri

Smärt
lin

dri
ng

Stro
ke

Sårv
ård

Äldr
e o

ch
 lä

ke
mede

l

Antal personer

 
Figur 6. Figuren visar inom vilka ämnen sjuksköterskorna önskar fortbildning (n=15).   
 

 

Drygt hälften (n=13) av sjuksköterskorna anser att deras kunskaper och erfarenheter tas till 

vara i varken stor eller liten utsträckning. En knapp tredjedel anser att det tas tillvara i stor 

(n=7) eller mycket stor (n=1) utsträckning. Endast 1 sjuksköterska anser att erfarenheter och 

kunskaper tas tillvara i liten utsträckning i hennes nuvarande arbete, se figur 7.   

 

Hälften (n=11) av sjuksköterskorna är nöjda med sitt arbete. Två (2) är mycket nöjda och 1 

sjuksköterska är missnöjd med sitt arbete. Sammanlagt 8 sjuksköterskor anser att de varken är 

nöjda eller missnöjda med sitt arbete som kommunal sjuksköterska, se figur 8. 
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Fråga 6. I vilken utsträckning tas dina kunskaper och 
erfarenheter tillvara i ditt nuvarande arbete?
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Figur 7. Figuren visar i vilken utsträckning sjuksköterskorna anser att deras utbildning och 
erfarenhet tas tillvara i deras nuvarande arbete (n=22).   
 

Fråga 7. Hur nöjd är du med ditt arbete som kommunal 
sjuksköterska?
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Figur 8. Figuren visar hur nöjd den kommunala sjuksköterskan är med sitt arbete (n=22).  
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Övervägande majoriteten (n=21) av sjuksköterskorna upplever att ansvaret som sjuksköterska 

är stort eller mycket stort. En (1) sjuksköterska upplever ansvaret som varken stort eller litet. 

Ingen sjuksköterska upplever ansvaret som litet, se figur 9.   

 

Fråga 8. Hur upplever du ditt ansvar som sjuksköterska?
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Figur 9. Figuren visar att sjuksköterskan upplever ansvaret som stort eller mycket stort 
(n=22). 
 

Arbetsbördan upplevs som stor hos 14 av sjuksköterskorna. Sju (7) sjuksköterskor upplever 

den som varken stor eller liten och 1 sjuksköterska upplever att arbetsbördan är liten, se figur 

10. 

 

Fråga 9. Hur upplever du arbetsbördan?
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Figur 10. Figuren visar hur sjuksköterskan upplever arbetsbördan (n=22).  
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Stödet från närmsta chefen upplevs stort eller mycket stort (n=16). Knappt en fjärdedel (n=6) 

anser att stödet från den närmsta chefen är varken är stort eller litet, se figur 11. Även stödet 

från kollegorna upplevs stort eller mycket stort av över hälften (n=13) av sjuksköterskorna, se 

figur 12. Ingen sjuksköterska upplever stödet från närmsta chef eller från kollegorna som litet.  

 

 

Fråga 10. Hur upplever du stödet från din närmsta chef?
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Figur 11. Figuren visar hur sjuksköterskan upplever stödet från sin närmsta chef (n=22).  
 

 

Fråga 11. Hur upplever du stödet från kollegorna?
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Figur 12. Figuren visar hur sjuksköterskorna upplever stödet från kollegorna (n=22). 
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Majoriteten av sjuksköterskorna (n=18) beskriver kvalitén på vården av de gamla i 

kommunen som bra (n=16) eller mycket bra (n=2). Tre (3) beskriver den som varken bra eller 

dålig och en (1) av sjuksköterskorna beskriver den som dålig, se figur 13.  

 

 

Fråga 12. Hur vill du beskriva kvalitén på vården av de gamla i 
din kommun? 
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Figur 13. Figuren visar hur sjuksköterskorna beskriver vården av de gamla i sin kommun 
(n=22).  
 

 

Sjuksköterskorna har ett bra samarbete med omvårdnadspersonalen, läkarna och kollegorna.  

Samarbetet med omvårdnadspersonalen upplevs som bra (n=15) eller mycket bra (n=4) av 

sammanlagt 19 av sjuksköterskorna. Två (2) upplever samarbetet som varken bra eller dåligt 

och 1 sjuksköterska upplever det som dålig, se figur 14. Samarbetet med läkarna upplevs bra 

(n=10) eller mycket bra (n=6) av sammanlagt 16 av sjuksköterskorna. Sex (6) sjuksköterskor 

upplever samarbetet med läkarna som varken bra eller dåligt. Ingen sjuksköterska upplever 

samarbetet med läkarna som dåligt, se figur 15. Samarbetet med kollegorna upplevs bra 

(n=15) eller mycket bra (n=5) av majoriteten (n=20) av sjuksköterskorna. Endast två (2) 

upplever samarbetet som varken bra eller dåligt, se figur 16.  
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Fråga 13. Hur upplever du samarbetet med 
omvårdnadspersonalen?
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Figur 14. Figuren visar hur sjuksköterskorna upplever samarbetet med 
omvårdnadspersonalen (n=22).  
 

 

 

Fråga 14. Hur upplever du samarbetet med läkarna?
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Figur 15. Figuren visar hur sjuksköterskorna upplever samarbetet med läkarna (n=22). 
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Fråga 15. Hur upplever du samarbetet med dina kollegor?
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Figur 16. Figuren visar hur sjuksköterskan upplever samarbetet med sina kollegor (n=22).  
 

 

 

Ensamarbete för sjuksköterskan förekommer. Av 22 sjuksköterskor arbetar 5 ensam ofta 

(n=2) eller mycket ofta (n=3). Hälften (n=11) arbetar ensam varken ofta eller sällan och 6 

sjuksköterskor arbetar sällan ensamma, se figur 17.  

 

 

Fråga 16. Hur ofta arbetar du ensam?
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Figur 17. Figuren visar förekomsten av ensamarbete för sjuksköterskan (n=22).  
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Fråga17 i enkäten löd: Att ansvara för patienter via telefon (konsultativt arbete med akuta 

insatser) är vanligt framförallt för nattsjuksköterskor. I vilken utsträckning arbetar du 

konsultativt? Knappt hälften (n=10) av sjuksköterskorna svarade att de arbetar konsultativt i 

stor eller mycket stor utsträckning. Åtta (8) svarade i varken stor eller liten utsträckning och 4 

sjuksköterskor svarade att de arbetar konsultativt i liten utsträckning, se figur 18.  

 

 

Fråga 17. Att ansvara för patienter via telefon (konsultativt arbete med akuta 
insatser) är vanligt framförallt för nattsjuksköterskor. I vilken utsträckning 

arbetar du konsultativt? 
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Figur 18. Figuren visar i vilken utsträckning sjuksköterskan arbetar konsultativt (n=22). 
 

 

Dokumentationen upplevs större än det patientnära arbetet för den kommunala 

sjuksköterskan. Sammanlagt 17 av sjuksköterskorna anser att det är mer dokumentation än 

patientnära arbete. Drygt hälften (n=13) av sjuksköterskorna upplever att det är mer 

dokumentation än patientnära arbete som kommunsjuksköterska och 4 av sjuksköterskorna 

upplever att det till största delen är dokumentationsarbete de utför. Fem (5) av 

sjuksköterskorna upplever att det är lika mycket patientnära arbete som dokumentation, se 

figur 19.  
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Fråga 18. Hur upplever du fördelningen mellan dokumentation och patientnära arbete?
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Figur 19. Figuren visar hur sjuksköterskan upplever fördelningen mellan dokumentation och 
patientnära arbete (n=22).  
 

 

Sjuksköterskorna anser sig ha tillräckliga datakunskaper för att känna sig trygga med 

dokumentationen (n=21). Endast 1 sjuksköterska anser att det inte stämmer, se figur 20.  

 

   

19. Jag har tillräckliga datakunskaper för att känna mig trygg 
med dokumentationen.

0

2

4

6

8

10

Antal personer 4 9 8 1 0

Stämmer 
mycket bra

Stämmer bra Stämmer Stämmer 
inte

Stämmer 
inte alls

 
Figur 20. Figuren visar sjuksköterskans inställning till hennes datakunskaper gällande 
dokumentation (n=22).  
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Under rubriken egna kommentarer fanns möjlighet för egna synpunkter. Fyra personer lade 

till följande: 

 
- ”Fråga 9 känns stor pga. arbetsuppgifterna vi ska utföra åt andra”.                         

Fråga 9 behandlar arbetsbördan (författarens anmärkning). 

- ”Roligt och stimulerande arbete, tacksamma patienter ger mycket tillbaka. Många bra 

projekt och grupper som jobbar framåt med professionen”. 

- ”Ensamarbete natt”. 

- ”Kommunsjuksköterska är ett lärorikt arbete. Brett och med stort ansvar”.  
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DISKUSSION   

 

Sammanfattning av huvudresultatet   

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans syn på sin yrkesroll i den kommunala 

äldreomsorgen. Flertalet av sjuksköterskorna hade arbetat många år inom kommunen och de 

flesta var nöjda med sitt arbete och sin arbetstid. Ansvaret upplevdes mycket stort. Även 

arbetsbördan var stor. Vården av de gamla upplevdes god. Tillsammans hade 

sjuksköterskorna ett mycket brett kunnande inom omvårdnadsområdet. Sjuksköterskorna 

upplevde dock inte att deras fulla potential togs tillvara. Det fanns ändå en önskan om fortsatt 

kompetensutveckling hos flertalet. Sjuksköterskorna fann stöd hos sin närmsta chef och hos 

kollegorna. Samarbetet med omvårdnadspersonal, läkare och kollegor fungerade bra. Det 

förekom ensamarbete och det patientnära arbetet hade fått ge vika för mer konsultativt arbete 

och dokumentation. Sjuksköterskorna upplevde att de hade tillräckliga datakunskaper för att 

känna sig trygga med dokumentationen.   

 

Resultatdiskussion  

Majoriteten av sjuksköterskorna i denna studie hade arbetat många år inom kommunen. Över 

60 % av sjuksköterskorna hade arbetat mer än 10 år som kommunsjuksköterska. Detta 

överrensstämmer bra med en studie av Josefsson, Sonde, Winblad och Robins Wahlin (2007a) 

där snittet bland kommunsjuksköterskorna låg på 6-9 års arbete inom kommunen. 

Sjuksköterskorna i denna studie hade tillsammans en bred kunskap inom många olika 

omvårdnadsområden. En studie av Hallin & Danielsson (2008) visade att utbildning som 

kortare universitetsutbildningar värderas högt av sjuksköterskorna. Fler än 70 % av 

sjuksköterskorna i denna studie hade en eller flera påbyggnadskurser i omvårdnad. Kurserna 

innefattade både omvårdnadsområden gällande patientvård och arbetsledning, som till 

exempel ledarskap, verksamhetsutveckling och handledarutbildning. Detta stöds av 

Josefssons, Sonde och Robins Wallins studie (2007b) där över hälften av 

kommunsjuksköterskan hade en påbyggnadsutbildning och där den samlade kunskapen var 

stor, men trots det saknade majoriteten en specialistutbildning. I denna studie hade ingen 

sjuksköterska gått specialistutbildningen för vård av äldre. En av sjuksköterskorna hade 

vidareutbildning i psykiatri. Övriga sjuksköterskor hade gått kortare kurser på högskolan. 

Önskan om ökad kunskap fanns dock hos sjuksköterskorna då närmare 70 % av dem önskade 

läsa vidare. Satsningar på fortbildning anses inte som något självklart hos sjuksköterskor på 

grund av egen ekonomi och arbetsgivarnas satsning (Hallin & Danielsson, 2008). Det är 

http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Sonde,%20L.%22&start=0�
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Sonde,%20L.%22&start=0�
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Robins%20Wahlin,%20T.-B.%22&start=0�
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lättare ekonomiskt att gå en kortare kurs och det är ofta så att kommunerna har det svårt 

ekonomiskt och sällan betalar en lång utbildning till sina anställda (Josefsson et al, 2008). 

Enligt tidigare studier av Hasson & Arnetz (2007) känner sjuksköterskan i särskilt boende att 

hon har otillräckliga kunskaper. Områden som psykiatriska sjukdomar, datakunskaper, hot 

och våld, demenskunskap och läkemedel nämndes. Att de olika ämnesområdena för 

fortbildning i denna studie var vitt skilda åt beror antagligen på att de redan har gått så olika 

utbildningar och därmed att behoven skiljer sig åt bland sjuksköterskorna. En tanke är hos 

författaren att med all den kunskap sjuksköterskorna besitter så skulle de kunna delge 

varandra lite av denna. I flera av de önskade områdena för fortbildning som angetts har någon 

eller några sjuksköterskor i gruppen redan kunskap i ämnet. I studien av Josefsson et al 

(2007b) var det pressen av att klara sitt arbete som styrde behovet av utbildning och önskan 

om ständig fortbildning. Det ligger även i kraven på sjuksköterskan att hålla sig ajour med 

vad som händer med utvecklingen inom området (Socialstyrelsen, 2005).   

 

En studie av Josefsson et al (2008) visade att sjuksköterskans kompetens var hög. Kunskapen 

och erfarenheten bland sjuksköterskorna i denna studie var också hög men togs bara tillvara ”i 

varken stor eller liten utsträckning” hos drygt hälften. En tredjedel av sjuksköterskorna ansåg 

att kunskapen och erfarenheten togs till vara i stor eller mycket stor utsträckning. En undran 

då är om sjuksköterskorna inom kommunen har utbildning specialiserad på annat än äldrevård 

eller om arbetssituationen eller arbetsgivaren förhindrar möjligheten att praktisera kunskapen. 

Problemet behöver studeras närmare.  

 

Sjuksköterskan var nöjd (60 %) med sitt arbete som kommunsjuksköterska trots ett mycket 

stort ansvar och en stor arbetsbörda. Detta stämmer med tidigare studier som visar att drygt 60 

% av sjuksköterskorna i särskilt boende är nöjda med sitt arbete (Hasson & Arnetz, 2007).  

Kommunsjuksköterskorna kände att de hade hittat sin ”nisch” och ångrade inte sitt yrkesval 

(Hallin & Danielsson, 2008). Stödet från närmsta chefen och kollegorna upplevdes stort i 

denna studie. Detta och att samarbetet med övrig personal kring patienten var gott kan vara en 

orsak till att sjuksköterskorna trots ett stort ansvar, stor arbetsbörda och liten patientkontakt 

var nöjda med arbetet inom kommunen. Josefsson et al (2007a) bekräftar detta då 

sjuksköterskan upplevde en mix av stress och stöd. Stödet fann sjuksköterskorna hos kollegor 

(och hos ledningen) där jobbsvårigheter diskuterades. Behovet av återkoppling och stöd, 

speciellt från närmsta chefen, har i tidigare studier visat sig vara högt (Hallin & Danielsson, 

2007).  
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Majoriteten av sjuksköterskorna i denna studie ansåg att vården av de gamla var god. Troligen 

kan det vara influerat av det goda samarbetet med teamet runt patienten vilket är något som 

värderas högt (Hallin & Danielsson, 2007). I en studie av Vårdförbundet (2007) ansåg 60 % 

av sjuksköterskorna i kommunal äldrevård att vården av de gamla var god. Ensamarbete 

förekom i olika grad. Knappt en tredjedel av sjuksköterskorna angav att ensamarbete 

förekommer sällan. Att ensam möta och hantera krav kan vara påfrestande (Hallin & 

Danielsson, 2007). Tidigare studier visar på en önskan om att arbeta mer nära patienten 

(Josefsson et al, 2007a). Det som värdesattes mest av allt var patientkontakterna som 

bedömdes vara den största belöningen. Tid till patientnära vård gav personlig utveckling 

(Hallin & Danielsson, 2007). Sjuksköterskorna i denna studie upplevde att dokumentationen 

och det konsultativa arbetet var större än det patientnära arbetet. Häri ligger säkert en del av 

känslan av ett mycket stort ansvar och att arbetsbördan upplevdes stor. Sjuksköterskans 

medicinska huvudansvar är patienten och dennes behov, och genom att ha en nära kontakt 

med patienten underlättas omvårdnaden. Det är också en förutsättning för att kunna ge en god 

individuell omvårdnad att sjuksköterskan känner patienten.  

 

I grunden sammanfaller Dorothea Orems omvårdnadsmodell/teori väl med den kommunala 

sjuksköterskans omvårdnad av patienten: att sörja för patientens behov och när egenvården ej 

längre är möjlig att upprätthålla själv för patienten, bistå med omvårdnad (Kirkevold, 2000). 

Även omvårdnadsprocessen med diagnostisering, ordination, behandling och organisation av 

omvårdnaden beskriver mycket väl den kommunala sjuksköterskans omvårdnad, vilken 

motsvarar sjuksköterskans yrkesroll enligt kompetensbeskrivningen från Socialstyrelsen 

(Socialstyrelsen, 2005).  

  

Att sjuksköterskan upplevde sig ha tillräckliga datakunskaper känns tryggt då det är en 

förutsättning för att kunna klara av dokumentationen i journalsystemet som är databaserat. En 

tidigare studie av Hasson & Arnetz (2007) visade att sjuksköterskan i särskilt boende saknade 

datakunskaper och önskade data som fortbildningskurs. Så var inte fallet i denna studie. De 

flesta sjuksköterskor inom kommunen har en medelålder på runt 50 år (Josefsson et al, 

2007a). Datavanan bland dessa kan variera då det är ett förhållandevis nytt media. Här behövs 

en ständig fortbildning då utvecklingen inom datavärlden går snabbt framåt och expanderar. 

Det är viktigt att arbetsgivaren förstår detta och regelbundet uppdaterar sjuksköterskornas 

datakunskaper i samband med att program uppdateras, utvecklas med nya moduler eller byts 

ut.  
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Metoddiskussion 

Enkätens utformning 

Enkäten kunde ha utformats annorlunda. Bakgrundsvariablerna är fråga 1-4 och beskriver 

målgruppen som studeras. Därför borde del 2 ”sjuksköterskans profession” börja med fråga 5 

och inte med fråga 8. Detta har dock ringa betydelse för ifyllandet av enkäten eller 

svarsfrekvensen. Tre personer har missat att svara på fråga 3: De 3 sjuksköterskor som inte 

besvarat fråga 3 arbetar alla heltid. Att de inte besvarat frågan kan bero på att de missat frågan 

som stod till höger om fråga 2 på enkäten, i stället för under varandra som de andra frågorna.  

Enkäten skall vara lätt att läsa och förstå och inga tveksamheter skall råda. Frågorna får inte 

vara för många utan skall kännas lätta att svara på enligt Polit & Beck (2008). Detta får anses 

uppnått till största del. Angående ”The Proximity effect” som innebär att respondenten blir 

influerad att svara på frågan med tanke på föregående frågas utformning så kan den förbättras 

även om deltagarna i pilotstudien ansåg att den var god.   

 

Bearbetning och analys av data  

Polit & Beck (2008) rekommenderar att en enkät som innehåller en fråga som inte besvarats 

tas bort helt alternativt att frågan tas bort från alla enkäter inför bearbetningen av data om de 

finns bortfall hos 15-40 % av enkätsvaren. De 3 missade svaren på fråga 3 togs med i 

bearbetningen av data då de motsvarar 12 % av populationen. Frågan gällde om de önskade 

arbeta heltid eller deltid. Frågan togs med för att se om sjuksköterskorna hade möjlighet att 

arbeta i den utsträckning de önskade, vilket var fallet. Av de 15 sjuksköterskor som angav 

”Ja” som svar på fråga 4 om fortbildning var det 3 sjuksköterskor som inte angav 

ämnesområde. De hade istället svarat ”7,5 poäng”, ”fil kand” och ”Ja”. Dessa togs ej med i 

resultatredovisningen. Författaren har hela tiden strävat efter att förhålla sig objektiv vid 

analys och diskussion av studien.   

 

Validitet och Reliabilitet 

Enkätens reliabilitet prövades i en pilotstudie med 5 sjuksköterskor. De uppfattade enkäten 

som lätt att fylla i och förstå (face validity) samt gav förslag på smärre ändringar i innehållet 

(content validity) vilka presenteras under rubriken Metod. Svarsfrekvensen var hög (92 %) 

och endast 2 av 24 sjuksköterskor valde att inte besvara enkäten. Enligt Polit & Beck (2008) 

skall svarsfrekvensen vara minst 65 % för att vara värd att bearbeta. Det är även viktigt att 

svarsdatum för enkäten ej sätts för långt fram i tiden då svarsfrekvensen då kan minska 

(Holme & Solvang, 1997). Deltagarna i denna studie hade en dryg vecka på sig att besvara 
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enkäten. Människor är mer benägna att svara på en enkät om de blir uppmuntrade av någon de 

känner (författaren arbetar i kommunen) (Polit & Beck, 2008). Dessa två faktorer kan vara 

orsak till den höga svarsfrekvensen. Hög svarsfrekvens, lågt bortfall, representativt urval och 

att rätt sak anses vara mätt ger tillsammans en hög validitet. Resultatet från studien stämmer 

även med resultaten för tidigare gjorda studier vilket ökar validiteten. Hög validitet förutsäger 

hög reliabilitet (Holme & Solvang, 1997). 

 

Konklusion  

Flertalet av sjuksköterskorna inom kommunal verksamhet har arbetat många år inom 

äldreomsorgen och är nöjda med sitt arbete. Tillsammans har de ett mycket stort och varierat 

kunnande inom omvårdnadsområdet och en önskan om fortsatt utveckling. Detta borde tas 

tillvara på ett bättre sätt då sjuksköterskorna upplever att så inte är fallet. Ansvaret och 

arbetsbördan är stor samtidigt som sjuksköterskorna kommer längre ifrån den patientnära 

omvårdnaden som fått ge vika för dokumentation och vårdande på distans. Högre bemanning 

skulle kunna vara ett sätt att lätta på bördan, ge delat ansvar och ge möjlighet till en närmare 

kontakt med patienten som de har det medicinska ansvaret för. Ett annat sätt kan vara att 

delegera möjliga arbetsuppgifter, till exempel förebyggande riskbedömningar som nutritions-, 

trycksårs-, och fallriskbedömningar, till omvårdnadspersonalen som de enligt studien har ett 

mycket gott samarbete med.  

 

Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att se vad den stora arbetsbördan innefattar och/eller beror på.  

Vilka olika moment som kan ingå i sjuksköterskans arbetsuppgifter och hur en dag kan se ut 

år 2010. Sjuksköterskans förebyggande omvårdnad till exempel i form av riskbedömningar, 

dokumentation, anhörigkontakt och teamträffar med personer kring patienten är ofta inte 

synliga för andra i det dagliga arbetet. 
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